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Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
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EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖÇME VE DEĞERLENDİRME

El sanatları Teknolojisi
Dekoratif Ev Tekstili
Kırkyama-Makinede birleştirme
Tekniğe uygun kırkyama dikiş tekniklerinin
anlatıldığı öğrenme materyalidir.
40/32
Kırkyamaya hazırlık modülünü almış olmak.
Makinede düz dikiş, ütüleme, kesim modüllerini
almış olmak.
Makinede kırkyama birleştirme teknikleri
uygulamak
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli uygun ortam sağlandığında
Makinede kırkyama birleştirme tekniklerini
uygulayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Makinede birleştirmeye hazırlık
yapabileceksiniz.
2. Ürüne göre geometrik modelleri
dikebileceksiniz.
3. Tekniğe uygun olarak kavisli desenlerini
dikebileceksiniz.
4. Makinede zemin kumaşına (kağıtlı)
birleştirme tekniğini
uygulayabileceksiniz.
Ortam:Atölye ortamı,aydınlık ve geniş ortam.
Donanım:Dikiş makinesi ve dikiş
malzemeleri,parça kumaşlar,kaynak
kitaplar,elektronik kaynaklar,yapılmış
örnekler,çizim araç ve gereçleri ütü ve ütü
malzemeleri
Modülde öğrenme faaliyetlerinden sonra yer alan
boşluk doldurma, çoktan seçmeli sorular gibi
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve
tavırları ölçmek amacıyla öğretmen tarafından
hazırlanacak ölçme araçları ile
değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Yaratıcılık gücünü istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir sanat dalıdır kırkyama...
Dikiş dikme tekniğini bilmeyen için zor olmakla beraber başarmak isteyen için hiçbir şey
engel değildir. Farkını ortaya koymak isteyenler için ise biçilmiş bir kaftandır kırkyama...
Temel malzemesi olan kumaşlarla istenilen model blokları üretilip puzzle gibi üretim
yapılabilmektedir
Bu modüle kadar almış olduğunuz bilgi ve becerilerinizle daha pratik olan makinede
birleştirme işlemi size daha kolay gelecektir. Çalışmalarınızı daha hızlı ve çabuk
bitirebileceksiniz.
Bu modülde makinede birleştirme tekniklerini, birleştirilmiş kumaş parçalarını
kaydırarak desen yapmayı, kâğıt veya kumaş üzerine birleştirerek dikmeyi, vb. çalışmaları
öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam ve
araç-gereç hazırlandığında tekniğe uygun kırkyama makinede birleştirme tekniklerini
uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kırkyama makinede birleştirme teknikleri ile ilgili dergi ve kitapları inceleyiniz.



Elektronik kaynaklardan yararlanınız.



Sergi ve fuarları geziniz.



Yapılmış ürünleri inceleyiniz.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. MAKİNEDE BİRLEŞTİRMEYE
HAZIRLIK
Makinede dikerek birleştirme; kırkyama çalışmalarınızı hızlı yapmak ve zamandan
kazanmak için uygun bir seçimdir. En basit dikiş makinesi ile bile kumaş parçalarınızı hızla
dikebilir ve kırkyama ürününüzü çabucak bitirebilirsiniz.

1.1. Kumaş ve İplik Özelliği









Kumaşların özelliği yapılacak ürünün özelliğine ve kullanılacak yere uygun
seçilmelidir (panolar, yatak örtüleri, çantalar, giyim v.b.).
Yapılan çalışmada aynı türden kumaşlar kullanılmalıdır.
Kumaş kalınlıkları aynı olmalıdır.
Kumaşların renk uyumuna dikkat edilmelidir. Renk ve desen bakımından
birbirleriyle kaynaşmaları iyi sonuçlar verir.
Kırkyama çalışmalarında ufak desenli kumaşlar daha iyi sonuç vermektedir.
Parçaların birleştirilmesinde pamuklu iplikler tercih edilmelidir.
Kumaşlara uygun renkte iplikler kullanılmalıdır.
İnce ve kaygan kumaşlar kullanılacaksa, uygulama kolaylığı sağlaması
açısından kumaşlar yapışkan tela ile kalınlaştırabilir, böylelikle kumaşın dikme
işlemi sırasında kaymasını engellenebilir.
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1.2. Kumaşı Kesime Hazırlama ve Kesme










Kırkyama çalışmasına başlamadan önce yapılacak çalışmanın özelliği dikkate
alınarak renk tonlarına göre ayrı ayrı yıkanmalıdır.
Ütünün ısısı kumaş özelliğine uygun olarak ayarlanmalıdır.
Renk uyumuna özen gösterilmelidir.
Desen özeliğine göre tasarım yapılmalıdır.
Desen kalıplarınız ince ve muntazam çizilmelidir
Kalıplardaki ölçü ve orana dikkat edilmelidir.
Kalıplar kaydırmadan ve muntazam kesilmelidir.
Kalıplara eşit ölçüde dikiş payları verilerek de kesilebilir.
Kalıplara dikiş payları verilmemiş ise yama parçalarının hepsine dikiş payları
eşit ölçüde vererek çizilmeli ve kesilmelidir.

1.3. Makinede Dikme





Kumaşınızın kalınlığına uygun makine iğnesi seçilir.
Dikiş uzunluğunu 2.5 cm başına 10–12 ilmek olarak ayarlanması uygun
olacaktır..
Dikiş payına karar vermek için makinenizin kumaş geçiş plakasındaki işaretleri
de kullanılabilir.
Ya da kâğıt bantla istenilen dikiş payı genişliği işaretlenerek makinenin dikiş
plakasına yapıştırılabilir.

1.4. Ütüleme





Kumaşlar düz boy iplik yönünde ütülenir.
Yama parçaları model özelliğine ve tekniğe uygun olarak birleştirilir.
Her aşamadan sonra ütüleme yapılır.
Parçaları ütülerken, ütüyü kumaş boyunca sürmek yerine kaldırıp tekrar basma
yöntemi kullanılmalıdır.

1.5. Kullanılan Araç ve Gereçler










Kumaşlar,
Makas,
İğneler (Toplu iğne, dikiş iğnesi),
Kalem (Renkli boya kalemleri, uçan kalem, kurşun kalem)
Kağıt (kareli, aydınger,grafik , vb.)
Dikiş iplikleri,
Dikiş makinesi,
Kaynak kitap ve dergiler,
Ütü ve ütü malzemeleri,
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dikiş makinesi ile parçaları birleştirme çalışmasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kumaşınızı ve ipliklerinizi seçiniz.

 Pamuklu kumaşları tercih ediniz.
 Yıpranmış kumaş kullanmayınız.
 Kumaşınıza
uygun
iplik
kalınlığını
belirleyiniz.
 Renk uyumuna dikkat ediniz.

 Kumaşlarınızı ütüleyiniz.

 Ütünün ısısını kumaşlarınızın cinsine göre
ayarlayınız.
 Güvenlik kurallarına uyunuz.

 Deseninizi belirleyiniz.
 Kalıplarınızı çiziniz.

 Desen kalıplarınızı ince ve muntazam
çiziniz.
 Kalıplardaki ölçü ve orana dikkat ediniz.
 Kalıpları kaydırmadan ve muntazam kesiniz.
 Kalıplara dikiş paylarını eşit ölçüde vererek
de kesebilirsiniz.
 Kalıplara dikiş paylarını vermediyseniz
yama parçalarına dikiş paylarını eşit ölçüde
vererek kesebilirsiniz.

 Kumaşlarınızı kesime hazırlayınız.

 Kumaşınızı ekonomik kullanınız.
 Kumaşlarınızı ölçü ve orana dikkat ederek
kaydırmadan kesiniz.

 Kırkyama parçalarınızı makinede
tekniğe uygun dikerek birleştiriniz

4

 Dikiş makinesinin iğnesini kumaşınızın
kalınlığına göre ayarlayınız.
 Dikiş uzunluğunu 2.5 cm başına 12 -13
ilmek olarak ayarlayınız.
 Dikiş payı vermeyi unutmayınız.
 Dikiş paylarını 7mm den az çalışmayınız.
 Kırkyama çalışmalarınızı ütüleyiniz.

 Dikme işleminin her aşamasında ütü yapınız.

5

UYGULAMA FAALİYETİ
Kırkyama parçalarını ütüleme çalışmasını yapınız.

İşlem Basamakları
 Makinede
olduğunuz
ütüleyiniz.

Öneriler

birleştirmiş  Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.
parçalarınızı  Parçaları ütülerken, ütüyü kumaş boyunca
sürmek yerine kaldırıp tekrar basma
yöntemini kullanınız.
 Eğer yama parçalarınızın ön yüzünü
ütülüyorsanız, oluşacak parlamayı önlemek
için ütüyle işinizin arasına ütü bezi
koyunuz.
 Ütü masasının temiz olmasına özen
gösteriniz.
 Birleştirdiğiniz parçalara tırnak ütüsü
yapınız
dikerek
yama

 Ufak parçaları veya çok dar açılarda
çalıştığınız zaman, ütüleme amacıyla
parmaklarınızı
(tırnak
ütüsü)
kullanabilirsiniz.
 Dikiş paylarının yama parçanızın ön
yüzünden görünmemesi için birleştirmiş
olduğunuz yama parçalarını koyu renkli
kumaşa doğru ütüleyiniz.
 Kumaş parçalarınızı ütüleyiniz.
 Kabarma ve pot yapmaması için
yama parçalarınızı ön yüzlerinin
üstüne düz olarak açmadan koyunuz
 Dikiş
izlerini
ters
yönlerden
ütüleyiniz.
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 Parçalarınızı açıp dikiş payları bir
yöne bakacak şekilde koyunuz.
 Parçalarınızı ütüleyiniz.

 Kumaşlarınızı hafifçe ve fazla bastırmadan
ütüleyiniz.
 Kumaşı germemeye ve şeklini bozmamaya
özen gösteriniz.
 Birleştirmiş
olduğunuz
yama
parçalarını ütülerken farklı yöntemler
kullanınız

 Birleştirmiş olduğunuz yama parçalarını
koyu renkli kumaşa doğru ütüleyiniz,
böylece dikiş payları yama parçanızın ön
yüzünden görünmeyecektir.

 Kumaş parçalarınızı model özelliğine
uygun olarak dikiş paylarını açarak da
ütüleyebilirsiniz.
 Dikiş paylarınız 7mm den az ise dikiş
paylarını açarak ütülemeyiniz.
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 Yama
parçalarınızı
işlemlerinde
farklı
kullanınız.

birleştirme
yöntemler

 Yama parçalarınızı birleştirme işlemlerinde
dikiş paylarını kalınlık yapmaması için bu
şekilde de yerleştirerek dikebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki boşlukları yukarıdaki bilgi konusuna göre doldurunuz.
1.

Kumaşların özelliği yapılacak ürünün , özelliğine ve ……………….yere uygun
seçilmelidir

2.

Yapılan çalışmada ………türden kumaşlar kullanılmalıdır.

3.

Ütünün ısısı ……………………. uygun olarak ayarlanmalıdır.

4.

Kalıplardaki …………ve orana dikkat edilmelidir.

5.

Kumaşlarınızı ………………. yönünde ütüleyiniz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme
faaliyetine dönerek işlemi tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam ve
araç-gereç hazırlandığında tekniğe uygun olarak geometrik desenleri makinede dikerek
birleştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Şerit birleştirme yöntemi ile yapılmış kırkyama örneklerini inceleyiniz.



Yıldız desenleri ile çalışılmış kırkyama örneklerini inceleyiniz.



Patchwork (kırkyama) dergi ve kitaplarından faydalanınız



Elektronik kaynaklardan yararlanınız.



Sergi ve fuarları geziniz.



Yapılmış ürünleri inceleyiniz.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. GEOMETRİK DESENLERİ DİKME
2.1. Geometrik Kırkyamanın Tanımı





Kaydırmalı desenler makine dikişi ile dikilmiş yatay bantlarla yapılır. Dikerek
birleştirdiğiniz şeritlerinizi istenilen ölçülerde keserek dikebilir ve değişik
formlar elde edebilirsiniz.
Dört parçalı blok, kare parçalardan üçgen oluşturma, küp çalışması, değirmen
modeli, ağaç ve ev modeli deseni, kütük yığınları vb. gibi çalışmalarda
geometrik desenleri çalışabilirsiniz.
Blokları çabuk birleştirmek için seminole tekniklerinden de yararlanabilirsiniz.
Floridada yaşamış olan Seminole yerlileri tarafından kullanılan dikkat çekici bir
stildir. Bu stil makine dikişi ile birleştirilmiş yatay bantlarla yapılır. Bu bantlar
dar şeritler halinde kesilir ve farklı konumlara yerleştirilip karmaşık ve hoş
desenler elde edilir.

2.2. Geometrik Kırkyamanın Özellikleri





Bu teknik ile kırkyama çalışmalarınızın kenar bordürlerini ve bloklarınızın
çerçevelerini çalışabilirsiniz
Kaydırma tekniği ile kırkyama bloklarınızı da yapabilirsiniz.
Giyim ve ev aksesuarları yapımında, süslemesinde bu tekniği kullanabilirsiniz.
Şeritleri istediğiniz kadar geniş ya da dar tutabilirsiniz.
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Bu tekniğin iyi sonuç vermesi için;










Kaydırmalı desenleri çalışırken aynı cins kumaşlarla dikmeye özen gösteriniz.
Pamuklu kumaşları tercih ediniz.
Kumaşlarınız ince veya kaygan ise tela yapıştırarak kullanabilirsiniz.
İyi kesen kaliteli kumaş makası veya döner makas kullanabilirsiniz.
Dikiş makinesinin iğnesini kumaşınızın kalınlığına göre ayarlayınız.
Kumaşınızın özelliğine uygun dikiş ipliklerini tercih ediniz.
Dikme işleminin her aşamasında ütü kullanınız.
Dikiş paylarını 7mm den az çalışmayınız.
Dikiş uzunluğunu 2.5 cm başına 12 -13 ilmek olarak ayarlayınız.

Kaydırmalı dikiş tekniğini, elde iğne ardı (makine dikişi) ile de dikebilirsiniz.

2.3. Geometrik Kırkyamanın Çeşitleri
2.3.1. Düz Tekrarlanan Kaydırmalı Desenler




Şerit birleştirme yöntemi ile dikdörtgen kaydırmalı blok hazırlama
Şerit birleştirme yöntemi ile hasır deseni yapma
Şerit birleştirme yöntemi ile merdiven basamağı deseni hazırlama

2.3.2. Ofset Dizili Desenler





Ofset dizili dar bantlar
Ofset dizili sade ve birleştirilmiş modeller
Açılı tekrarlar
İnce baklavalar

2.4. Geometrik Kırkyamada Kullanılan Araç ve Gereçler







Renkli pamuklu parça kumaşlar
Dikiş makinesi
Kumaşın renginde pamuklu dikiş iplikleri
Kumaş makası, döner makas
Cetvel
Dikiş malzemeleri
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Resim 2.1.Geometrik kırkyama örneği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dört parçalı blok oluşturma çalışmasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kumaşlarınızı seçiniz.
 Kumaşlarınızı yıkayıp ütüleyiniz.
 Her iki renk kumaştan eşit ölçülerde
ikişer adet kare parça kesiniz

 Kumaş parçalarınızın ölçülerinin
olmasına özen gösteriniz.

eşit

 Kumaşlarınızın ön yüzleri birbirine
bakacak şekilde üst üste yerleştiriniz.

 Kumaş parçalarınızı eşleştirerek dikiniz.
 Kumaşlarınızın kaymaması için topluiğne
ile tutturunuz.
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 Parçaları bir kenar boyunca, sağ
taraflarından iğneleyerek, ikişerli
olarak birleştiriniz.

 Daha sonra bir köşeden diğer köşeye
kadar dikiniz.

 Dikiş hattı boyunca dikmeye özen
gösteriniz
 Desenlerinizi kumaşa geçirirken  Desenlerinizi çok koyu olmayan, boya
farklı yöntemler kullanınız.
akıtmayan,
silinebilen
kalemlerle
kumaşlınızın tersine çizebilirsiniz.
 Deseninizi uçan ispirtolu kalemlerle veya
ince sabunla da çizebilirsiniz.
 Dikmiş olduğunuz her iki parçaları
açarak ütüleyiniz.
 Birleştirmiş
olduğunuz
yama
parçalarını koyu renkli kumaşa doğru
ütüleyiniz.
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 Her iki parçayı birbirine iğneleyiniz.
 Parçaları dikerek birleştiriniz.

 Dikiş payına karar vermek için makinenizin
kumaş geçiş plakasındaki işaretleri
kullanabilirsiniz yada iğneden itibaren 6mm
ölçerek
yapışkanlı
kağıt
bantla
işaretleyebilirsiniz.
 Çizgilerinizin kumaşın dışına geçmemesine
özen gösteriniz.
 Dikiş
çizgilerinin
kesişme
noktasında, her bir dikiş payını
sırayla aynı yöne, katlayınız.

 Saat yönünde veya saat yönünün tersine
doğru katlayınız.
 İlk önce ters yüzü sonra ön yüzü ütüleyiniz.
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 Katlamış olduğunuz yama parçasını
ütüleyiniz.

 Ütünüzün
ısısını
kumaşınıza
göre
ayarlayınız
 Elektrikli aletlere karşı dikkatli olunuz..

 Dikmiş
olduğunuz
yama
parçalarınızın
dikiş
paylarının
birleştirildiği
zaman
kalınlık
yapmaması
için
bu
şekilde
dikebilirsiniz.

 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz.
 Bu tekniği kullanarak yama parçalarınızı
elde
de
(iğne
ardı)
dikerek
birleştirebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Yarım kareden oluşan üçgenler çalışmasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İki zıt renkte kumaş seçiniz.
 Kumaşlarınızdan
eşit
ölçülerde
kareler kesiniz.
 Kumaşların ön yüzleri birbirine
bakacak şekilde üst üste koyunuz.

 Kumaşlarınızı yıkayıp ütüleyerek kesime
hazırlayınız.
 Karelerin birbirine eşit olmasına özen
gösteriniz.
 Karelerin
karşılıklı
köşelerini
çaprazlama çizerek birleştiriniz.

 Çizgiyi kaydırmadan çizmeye özen
gösteriniz.
 Çizimlerinizde cetvel kullanınız.
 Çizgilerinizi çok koyu renkli kalemlerle
çizmeyiniz.
 Kumaşlarınızın kaymaması için toplu iğne
ile tutturabilirsiniz.
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 Kumaş
parçalarınızı
üzerinden kesiniz.

çizginin

 Çizginin üzerinden kaydırmadan muntazam
kesiniz.
 Üçgen kumaşınızı ön yüzleri
birbirine bakacak şekilde üst üste
yerleştirerek dikiniz.

 Parçaları kaymaması için toplu iğne ile
tutturunuz.
 Dikmiş olduğunuz parçayı ütüleyiniz

 Birleştirmiş olduğunuz yama parçalarını
koyu renkli kumaşa doğru ütüleyiniz.
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 Kumaşınızın
fazlalıkları kesiniz.

köşelerindeki

 Köşelerdeki kırpık
temizleyiniz.

kumaşları

keserek

 Yarım kareden oluşan üçgeninizi
ütüleyiniz.

 Fazla iplikleri sağlamlaştırarak kesiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Yarım kareden oluşan üçgenleri uygulayınız.(farklı yöntem kullanarak )

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kumaşlarınızı seçiniz.
 Her iki renk kumaştan da eşit kareler
kesiniz.

 Kumaşlarınızın ön yüzleri birbirine
bakacak şekilde üst üstte koyunuz.

 Kumaşlarınızın kaymaması için toplu iğne
ile tutturabilirsiniz.
 Yama parçanızı dikerek birleştiriniz.
 Yama parçanıza dikiş payı vererek
kesiniz
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 Birleştirmiş
olduğunuz
yama
parçalarını koyu renkli kumaşa doğru
ütüleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
4 Parçalı Değirmen Modelini uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kumaşlarınızı
seçerek
kesime  Bir önceki uygulama faaliyetindeki
hazırlayınız.
(uygulama faaliyeti-3)üçgenlerden birini
 Zıt renkteki kumaşlarınızdan 4-4 eşit
seçiniz.
kareler kesiniz.
 4 parça çeyrek kareden oluşan
üçgenlerinizi hazırlayınız.
 Yama parçalarınızı ütüleyiniz.

 Yama parçalarınızın dikiş paylarını hepsini
aynı yöne katlayarak ütüleyiniz.
 İki
yama
birleştiriniz.

parçasını

dikerek
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 Diğer yama parçasında dikerek
birleştiriniz.
 Yama parçalarını ütüleyiniz

 Dikiş paylarının üzerinden kaydırmadan
dikiniz.
 Dikme işleminin her aşamasında ütü
yapınız.
 Birleştirmiş olduğunuz her iki yama
parçasını dikerek birleştiriniz.

 Dikiş
çizgilerinin
kesişme
noktasında, her bir dikiş payını
sırayla aynı yöne, katlayınız.
 Katlamış olduğunuz yama parçasını
ütüleyiniz.
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 Yama parçalarınızı 4 parçalı blok daki
dikiş tekniği ile birleştirebilirsiniz.
 Saat yönünde veya saat yönünün tersine
doğru katlayınız.
 İlk önce ters yüzü sonra ön yüzü ütüleyiniz.
 Yama parçanızı bu şekilde dikerek de
birleştirebilirsiniz.

 Parçalarınızı her seferinde tek dikiş
hattı boyunca dikiniz.
 Kabarma ve potluk yapmasını önlemek
için dikiş paylarını ters yönlerden
ütüleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Klasik Kare Dokuz Parçalı Kaydırma tekniğini uygulayınız.

İşlem basamakları
 Kağıda şablon hazırlayınız.
 Açık ve koyu tonlarda iki renk kumaş
seçiniz.
 Kumaşınızı yıkayınız.
 Kumaşınızı ütüleyiniz.

Öneriler








Aynı tür kumaş kullanınız.
Yıpranmış kumaş kullanmayınız.
Renk uyumuna dikkat ediniz.
Temiz ve düzenli çalışınız.
Atölye içinde önlük giyiniz.
Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.
Ütü masasının temiz olmasına dikkat
ediniz.

 İki farklı renkte 7.5 cm eninde şeritler
kesiniz.(3adet sarı, 3 adet beyaz
renkte)

 Şeritlerin birbirine eşit olmasına özen
gösteriniz.
 Şeritlerinizi
istediğiniz
kalınlıkta
kesebilirsiniz.
 Çizerken cetvel kullanınız.
 Düzgün kesiniz.
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 Bir şeridi açık renkler dışta olacak
şekilde sıralayınız ve dikiniz.

 Diğer şeridi koyu renkler dışta olacak
şekilde sıralayınız ve dikiniz.

 Dikiş uzunluğunu 2.5 cm başına 12 13 ilmek olarak ayarlayınız.

 Dikiş makinenizin iğnesini kumaşınızın
kalınlığına göre ayarlayınız.
 İpliğinizin kalınlığını kumaşınıza uygun
seçiniz.
 Dikiş paylarını 7mm den az olmamasına
özen gösteriniz.
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 Şeritleri ütüleyiniz.

 Dikme işleminin her aşamasında ütü
kullanınız.
 Dikiş payınız az ise payları açarak
ütülemeyiniz.
 Dikiş paylarını koyu renkli kumaşa doğru
ütüleyebilirsiniz.
 Şeritleri 7.5 cm lik parçalara kesiniz.

 Çizimlerinizi yaparken cetvel kullanınız.
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 Kırkyama
parçalarını
makinesinde birleştiriniz.

dikiş

 Köşeleri tam çakıştırmaya özen gösteriniz.
 Diktiğiniz parçaları ütüleyiniz.
 Bitmiş olan bloğunuzu kontrol ediniz.

 Fazla iplikleri temizleyiniz.
 Parçaları birleştirme işlemlerinden
önce dikiş paylarının üst üste binerek
kalınlık yapmaması için aşağıdaki
sıralamayı
takip
ederek
ütüleyebilirsiniz.
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 Birinci parçanın dikiş paylarını içe
 İkinci parçanın dikiş paylarını dışa
 Üçüncü parçanın dikiş paylarını da
tekrar içe katlayarak ütüleyiniz.

 Birinci parçanın dikiş paylarını sağ
tarafa
 İkinci parçanın dikiş paylarını sol
tarafa
 Üçüncü parçanın dikiş paylarını da
tekrar
sağ
tarafa
katlayarak
ütüleyiniz.
 Yama
parçalarınızı
birleştirerek
bloğunuzu tamamlayınız
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UYGULAMA FAALİYETİ
Şerit birleştirme yöntemi ile merdiven basamağı deseni hazırlayınız.

İşlem basamakları
 Kağıda şablon hazırlayınız.
 Açık ve koyu tonlarda iki renk kumaş
seçiniz.
 Kumaşı yıkayınız.
 Ütüleyiniz.
 Kumaşlardan 5cm.kalınlığında uzun
şeritler kesiniz.

Öneriler






Atölye içinde önlük giyiniz.
Çizgileri eşit ayarlayınız.
Renk tonlaması yapınız.
Yıpranmış kumaş kullanmayınız.
Aynı tür kumaş kullanmaya özen
gösteriniz.
 Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.

 Şeritleri uzun kenarları boyunca
ikişerli olarak birbirine dikiniz.

 Şeritleri açarak ütüleyiniz.
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 En az 7mm dikiş payı bırakınız.
 Dikiş payınız az ise tek bir tarafa doğru
ütüleyiniz.
 Dikiş payını koyu renkli kumaşa doğru
ütüleyin ki dikiş payları kumaşın ön
yüzünden görünmesin.
 Temiz ve düzenli çalışınız.
 Elektrikli araçlara karşı dikkatli olunuz
 Bloğu oluşturmak
birbirine dikiniz.

için

parçaları

 Bloğu oluşturmak için üç parçayı
birbirine dikiniz.

 Parçaları
birleştirirken
toplu
iğne
kullanınız.
 Kaydırmalarda renk uyumlarına dikkat
ediniz.
 Köşeleri tam çakıştırmaya özen gösteriniz.
 Parçaları dikerek birleştirme işlemi
bitmiş olan bloğunuzun fazla
ipliklerini keserek temizleyiniz.
 Şerit Birleştirme Yöntemi İle dikmiş
olduğunuz,
Merdiven
Basamağı
Deseni çalışmasını ütüleyiniz.

 Çalışmanızın ters yüzündeki fazla iplikleri
sağlamlaştırarak kesiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Şerit birleştirme yöntemi ile dikdörtgen kaydırma bloğu hazırlayınız.
 Açık ve koyu tonlarda iki renk  Aynı tür kumaş kullanmaya özen
pamuklu kumaş seçiniz.
gösteriniz.
 Kumaşları yıkayınız.
 Yıpranmış kumaşları kullanmamaya özen
gösteriniz.
 Kumaşı
yıkayıp
ütüleyip
dikişe
hazırlayınız.
 5 cm kalınlığında uzun şeritler
kesiniz.

 Kestiğiniz uzun şeritleri makine dikişi
ile birleştiriniz.

 Dikiş paylarını 7mm den az olmayacak
şekilde dikiniz.
 Şeritleri ütüleyiniz.

 Ütü ısısını kumaşa göre hazırlayınız.
 Ütü yaparken güvenlik kurallarına uyunuz.
 İş kazalarına karşı dikkatli olunuz.
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 Ürüne göre
kesiniz.

şeritleri

dikdörtgen

 Parçaları ütüleyiniz.

 Keseceğiniz şeritlerin boyunu diktiğiniz
şeritlerin eni kadar kesiniz.
 Şeritleri çizerken cetvel kullanınız.
 Parçaların ölçülerinin aynı olmasına dikkat
ediniz.
 Dikme işleminin her aşamasında parçaları
ütüleyiniz.
 Elektrikli araçlara karşı dikkatli olunuz.

 Parçaları düzenleyiniz.
 Açık ve koyu renkleri zıt şekilde
yerleştiriniz.
 Açık
renkleri
koyu
renklerle
çakıştırarak dikiniz.

 Köşeleri tam çakıştırmaya özen gösteriniz.
 Dikiş paylarının eşit olmasına dikkat
ediniz.
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 Diktiğiniz iki parçayı makine dikişi
ile birleştiriniz.
 Dikme işlemi bitmiş olan ürünü
ütüleyiniz.

 İplikleri sağlamlaştırıp temizleyiniz
 Temiz ve düzenli çalışınız.
 Parçaları
istediğiniz
düzenleyebilirsiniz.

şekilde
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UYGULAMA FAALİYETİ
Parçaları Keserek Birleştirme Tekniğini uygulayınız.

İşlem Basmakları
 Renkli parça kumaşlar seçiniz.

Öneriler
 Renk uyumuna dikkat ediniz.
 Pamuklu kumaşları tercih ediniz.
 Kumaşları
yıkayıp,
ütüleyip
hazırlayınız.

dikişe

 Kenar uzunlukları 4 cm olan iki adet
kumaş kesiniz.

 Kumaşları düz boy iplik yönünde kesiniz.
 Kumaşların kenar uzunluklarını istediğiniz
ölçüde keserek başlayabilirsiniz.
 Kumaşların ön yüzleri birbirine
bakacak şekilde üst üste koyunuz.

 Kumaşları düz
yerleştiriniz.
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boy

iplik

yönünde

 Bu iki parçayı makinede dört tarafını
da dikerek birleştiriniz.

 Dikiş paylarınızın 6mm.den az olmamasına
dikkat ediniz.
 Her aşamada fazla iplikleri temizleyiniz.
 Dikmiş
olduğunuz
köşelerinden
verevine
çiziniz.

parçanın
kalemle

 Çok koyu olmayan, boya akıtmayan
kalemlerle veya sabunla çizebilirsiniz.
 Karşılıklı köşelerden kaydırmadan çizmeye
özen gösteriniz.
 Çizgilerin tam ortasından makasla
çıtlatınız.

 Sivri uçlu nakış makası kullanınız.
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 Köşelerdeki dikişlere kadar kesiniz.

 Üstteki
çizmiş
olduğunuz
kumaşı
keseceksiniz.
 Çizgilerin
üstünden
kesmeye
özen
gösteriniz.
 Alttaki kumaşı kesmemeye dikkat ediniz.
 Kesilen payları içten dışa doğru
tırnak ütüsüyle açınız.

 Parçaları iyice açarak ütüleyiniz
 Ütüleyerek açtığınız kare parçanın
büyüklüğünde başka renk kumaş
kesiniz.

 Kesmiş olduğunuz kare kumaşın diğer kare
parça ile eşit olmasına özen gösteriniz.

37

 3. parça kumaşı dikilmiş olan diğer
parça ile ön yüzleri birbirine bakacak
şekilde yerleştiriniz.

 Kare kumaş parçayı zemindeki dikilmiş
olan kare parça ile aynı ölçüde olmasına
dikkat ediniz.
 Parçaları makinede dikiniz.

 Dikme işlemlerinin her aşamasında ütü
yapınız.
 Karşılıklı köşeleri verevine kalemle  Makasla alttaki kumaşa zarar vermeden
çiziniz.
çıtlatınız.
 Çizgilerin üstünden köşelere kadar
kesiniz.

 Dikişleri kesmeyiniz.
 İplikleri temizleyiniz.
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 Parçaları tırnak ütüsüyle açınız.
 Elde ettiğiniz kare büyüklüğünde
başka renkte kumaş kesiniz.

 Köşeleri iyice çıtlatınız.
 Kumaşları yüzleri üst üste gelecek
şekilde yerleştiriniz.
 Makine dikişi ile dikiniz.
 Yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

 Yukarıdaki işlemleri tekrar ederek yama
parçanızı büyütebilirsiniz.
 Kırkyama parçanızı istediğiniz kadar
büyütebilirsiniz.
 Parçaları ütüleyiniz.

 Fazla iplikleri kesiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Şerit Birleştirme Yöntemi İle Hasır Deseni çalışmasını yapınız.

İşlem Basmakları
 Açık ve koyu tonlarda iki renk kumaş
seçiniz.
 Kağıtla şablon hazırlayınız.

Öneriler
 Renk tonlaması yapınız.
 Yıpranmış kumaş kullanmayınız.
 Kumaşlarınızı yıkayıp,ütüleyip dikişe
hazırlayınız.
 Aynı tür kumaş kullanmaya özen
gösteriniz.

 5.5 cm. kalınlığında iki adet koyu
renk şerit kesiniz.

 Şeritleri çizerken cetvel kullanınız.
 Şeritleri muntazam kesiniz.
 3 cm. kalınlığında 3 adet koyu renk
şerit kesiniz.

 3 cm. kalınlığında 3 adet açık renk
şerit kesiniz.
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 koyu renk şeritlerin ortasına açık renk
şeritleri koyarak makine dikişi ile
dikiniz.

 Dikiş paylarına dikkat ediniz.
 3 koyu ince şeridin arasına 2 açık
ince şeridi yerleştirerek dikiniz.

 Diktiğiniz şeritleri ütüleyiniz.

 Ufak parçalarda tırnak ütüsü yapabilirsiniz.
 Dikiş payınız az ise kumaşın tersinden
kumaş payını, koyu renk kumaşın üzerine
yatırarak ütüleyiniz. (tek yöne).
 Kumaş paylarınız fazla ise açarak
ütüleyebilirsiniz.
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 Diktiğiniz her iki şeritten 3’er cm’lik
parçalar kesiniz.

 Cetvel kullanarak muntazam kesiniz.
 Parçaları şekilde gösterildiği gibi
düzenleyiniz.
 Açık
renkleri
koyu
renklerle
çakıştırarak iğneleyiniz.

 Parçaları makine dikişi ile dikiniz.
 Dikmiş
olduğunuz
parçaları
ütüleyiniz.

 Köşeleri tam çakıştırmaya özen gösteriniz.
 Dikiş paylarını aynı yöne ütüleyiniz.
 Elektrikli araçlara karşı dikkatli olunuz.
 Şerit birleştirme tekniği ile yapılan
hasır desenini blok yapımında, bordür
ve çerçevelerde de kullanabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Dar Bantlardan oluşan kırkyama çalışmasını yapınız.(Bu modelde şeritler iki yada
daha fazla renkten oluşur.)

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kumaşlarınızı seçiniz.
 Kumaşlarınızı kesime hazırlayınız.
 Şeritleri gösterildiği
oranında dikiniz.

gibi;

 Kumaşlarınızda uyumlu renkler seçiniz.
 Aynı cins kumaşları kullanınız.
 Kumaşlarınızı yıkayıp ütüleyiniz.

3:1:2

 Dikiş paylarını
ütüleyiniz.

aynı

yöne

katlayarak

 Şeritleri eşit ölçülerde kesiniz.

 Ölçülerin eşit olmasına özen gösteriniz.
 Parçaları resim de gösterildiği üzere
düzenleyiniz.
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 Köşeleri birbirine denk getirerek toplu iğne
ile tutturunuz.
 Parçaları dikiniz.
 Dikme işlemleri bitmiş
şeridinizi ütüleyiniz.

olan

 Dikişlerin kaymamasına dikkat ediniz.
 Şeritleri hep aynı yöne ütüleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Düz tekrarlamalarla oluşan kırkyama çalışmasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kumaşlarınızı seçiniz.
 Kumaşlarınızda uyumlu renkler seçiniz.
 Kumaşlarınızı
kesime  Aynı cins kumaşları kullanınız.
hazırlayınız.
 Kumaşlarınızı yıkayıp ütüleyiniz.
 2:3 oranında iki şeritten birinci
parçayı hazırlayınız.
 2:1:2 oranında diğer şeridi
hazırlayınız.
 Parçaları birbirine dikiniz.
 Parçaları ütüleyiniz.

 Dikiş uzunluğunu 2.5 cm başına 12-13 ilmek
olarak ayarlayınız.
 Bloğu
oluşturmak
için
resimdeki gibi yerleştiriniz.
 Toplu iğne ile tutturunuz.
 Parçaları dikerek birleştiriniz.

 Renklerin sırasını ve dikişleri kaydırmadan
dikiniz.
 Bloğunuzu ütüleyiniz.

 Dikiş paylarını hep aynı yöne ütüleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Açılı Çubuklar çalışmasını yapınız.

İşlem Basamakları







Öneriler

İki zıt renkte kumaş seçiniz.
Kumaşlarınızı yıkayıp ütüleyiniz.
Kesime hazırlayınız.
2:2: oranında 2 adet şerit kesiniz.
Şeritleri dikiniz.
Ütüleyiniz.






Renk uyumuna özen gösteriniz.
Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.
Şeritleri kaydırmadan dikiniz.
Dikiş paylarınızın 6 mm den az olmamasına
dikkat ediniz.
 Dikiş paylarınız az ise aynı yöne katlayarak
ütüleyiniz.
 Dikiş paylarınız fazla ise payları açarak
ütüleyiniz.
 Şeritleri 45 derecelik açılı parçalara
çiziniz.

 Çizgileri kaydırmamaya özen gösteriniz.
 Ölçülerin eşit olmasına dikkat ediniz
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 Şeritleri kesiniz.

 Şeritleri muntazam kesiniz.
 Şeritleri resimdeki sıralamaya göre
yerleştiriniz.

 Şeritlerinizi
topluiğne
ile
tutturunuz.
 Şeritlerinizi makinede dikerek
birleştiriniz.
 Şeridinizi ütüleyiniz.

 Kaydırmadan dikiniz..
 Aynı yöne katlayarak ütüleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Ofset Dizili Dar Bantlar(1) çalışmasını yapınız.
(Bu modeller için kesilen parçalar ‘ofset’ dizilirler. Her parça yanındaki parçadan bir
basamak aşağıda olacak şekilde sıralanır.)

İşlem Basamakları
 Kumaşlarınızı seçiniz.
 Kumaşlarınızı kesime hazırlayınız.
 3:1:1:1:3
kesiniz.

Öneriler
 Renk uyumuna özen gösteriniz.
 Kumaşlarınızı yıkayıp ütüleyiniz.
 Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.

oranında 5 adet şerit

 Şeritleri kaydırmadan dikiniz.
 Dikiş paylarınızın 6 mm den az olmamasına
dikkat ediniz.
 Dikiş paylarınız az ise aynı yöne katlayarak
ütüleyiniz.
 Dikiş paylarınız fazla ise payları açarak
ütüleyiniz.
 Şeritleri eşit parçalara çiziniz.
 Şeritleri kesiniz.

 Ölçülerin eşit olmasına özen gösteriniz.
 Kaydırmadan kesiniz.
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 Parçaları
resimdeki
düzenleyiniz.

gibi

 Şeritleri toplu iğne ile tutturunuz.
 Makinede dikerek birleştiriniz.
 Parçaları ütüleyiniz.

 Kaydırmadan dikmeye özen gösteriniz.
 Dikiş paylarını aynı yöne katlayarak ütüleyiniz.
 Fazla
iplikleri
temizleyiniz.

keserek

 Şeridinizin kenarındaki fazlalıkları keserek
uygun
renkte
kumaşlarla
birleştirerek
dikebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Ofset Dizili Dar Bantlar(2) çalışmasını uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kumaşlarınızı seçiniz.
 Renk uyumuna özen gösteriniz.
 Kumaşlarınızı
kesime  Kumaşlarınızı yıkayıp ütüleyiniz.
hazırlayınız.
 Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.
 3:1:1:1:3 oranında 5 adet şerit
kesiniz.

 Şeritleri kaydırmadan dikiniz.
 Dikiş paylarınızın 6 mm den az olmamasına
dikkat ediniz.
 Dikiş paylarınız az ise aynı yöne katlayarak
ütüleyiniz.
 Dikiş paylarınız fazla ise payları açarak
ütüleyiniz.
 Şeritlerinizi kesiniz.

 Şeritlerinizi daha ince keserek görünümlerini
değiştirebilirsiniz.
 Ölçülerin eşit olmasına özen gösteriniz.
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 Şeritleri
toplu
iğne
ile
tutturunuz.
 Makinede dikerek birleştiriniz.
 Parçaları ütüleyiniz.

 Dikiş paylarını aynı yöne katlayarak ütüleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Ofset Dizili Sade Ve Birleştirilmiş Modelleri çalışınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 3:1:3:1:3
oranında
şeritler
kesiniz.
 Şeritleri birbirine dikiniz.
 Şeritleri ütüleyiniz.

 Kaydırmadan dikmeye özen gösteriniz.
 Dikiş paylarını aynı yöne katlayarak ütüleyiniz.
 1 oranında düz ve sade şerit
kesiniz.
 Düz şeridi dikiş birleştirmiş
olduğunuz şeridin eni kadar
kesiniz.
 Kalın şeridi eşit ölçülerde
kesiniz.

 Ölçülerin eşit olmasına özen gösteriniz.
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 Parçaları resimde gösterildiği
gibi eşleştiriniz.
 Parçaları
toplu
iğne
ile
tutturunuz.
 Makinede dikerek birleştiriniz.

 Kaydırmadan dikmeye özen gösteriniz.
 Dikmiş
olduğunuz
ütüleyiniz.

şeridi

 Dikiş paylarını aynı yöne katlayarak ütüleyiniz
 Şeridinizin
kenarındaki
fazlalıkları keserek uygun renkte
kumaşlarla birleştirerek dikini
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UYGULAMA FAALİYETİ
İnce Baklavalar çalışmasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Üç renk kumaş seçiniz.
 Kumaşları kesime hazırlayınız.
 Parça kumaşlarınızdan 2 tane 4.2
cm lik, 1 tane de 3 cm
genişliğinde şeritler kesiniz.






Renk uyumuna özen gösteriniz.
Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.
Şeritleri kaydırmadan dikiniz.
Dikiş paylarınızın 6 mm den az olmamasına
dikkat ediniz.
 Dikiş paylarınız az ise aynı yöne katlayarak
ütüleyiniz.
 Dikiş paylarınız fazla ise payları açarak
ütüleyiniz.
 Şeritlerinizi 45 derecelik açıyla
çiziniz.
 Şeritlerinizi kesiniz.
 Şeritlerinizi bire basamak aşağıda
olacak şekilde yerleştiriniz.
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 Şeritlerinizi makinede
birleştiriniz.
 Parçayı ütüleyiniz.

dikerek

 Dikiş izlerini dikkatlice eşleştiriniz.
 Dikişleri kaydırmamaya özen gösteriniz.
 Aynı yöne yatırarak ütüleyiniz.
 Kenarındaki fazlalıkları keserek
düzeltiniz.

 Bandınızın kenarına uygun renkte kumaşlar
dikebilirsiniz.
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 Çalışmalarınızı hatasız yapınız.

 Şeridinizin enini ince veya kalın keserek
dikebilir ve görünümlerini değiştirebilirsiniz.
 Dikmiş olduğunuz bu şeritlerle bloklar
hazırlayabilir,
kırkyama
çalışmalarınızın
çerçeve ve bordürlerini de bu teknikle
yapabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Ofset Dizili Bantlar çalışmasını uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kumaşlarınızı seçiniz.
 Kumaşlarınızı
yıkayıp
ütüleyiniz.
 Kesime hazırlayınız.
 3:2:3 oranında 3 adet şerit
kesiniz.
 Şeritleri dikiniz.
 Ütüleyiniz.






Renk uyumuna özen gösteriniz.
Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.
Şeritleri kaydırmadan dikiniz.
Dikiş paylarınızın 6 mm den az olmamasına
dikkat ediniz.
 Dikiş paylarınız az ise aynı yöne katlayarak
ütüleyiniz.
 Dikiş paylarınız fazla ise payları açarak
ütüleyiniz.
 Şeritlerinizi eşit ölçülerde
keserek parçalara ayırınız.
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 Her
parçayı
yanındaki
parçadan bir basamak aşağıda
olacak şekilde sıralayınız.

 Parçaları makinede dikerek
birleştiriniz.
 Parçaları ütüleyiniz.
 Şeridinizin
kenarındaki
fazlalıkları
keserek
temizleyiniz.

 Dikiş paylarını tek yöne doğru ütüleyiniz.
 Fazla dikiş ipliklerini keserek
temizleyiniz.
 Şeridinizin kenarlarını
uygun renkte kumaşla
dikerek birleştiriniz.

58

UYGULAMA FAALİYETİ
8 Dikişli Birleştirmeli Yıldız çalışmasını yapınız.

(Kırkyama elde birleştirme teknikleri modülünde yıldız desenleri çalışmalarını
inceleyebilirsiniz.)

İşlem Basamakları

Öneriler

 İki farklı renk ve desende kumaş
seçiniz
 Yaprakların kenar parçası için farklı
renkte kumaş seçiniz.

 Dikişlerin merkezi bir noktada birleşmesiyle
oluşan çalışmalarda birleştirme işlemlerinin
çok dikkatli yapılması gerekmektedir.
 Her tarafı desenli kumaş seçiniz
 Pamuklu kumaşları tercih ediniz.
 Kumaşları
yıkayıp,
ütüleyip
dikişe
hazırlayınız.
 Kumaşınızı 5cm. eninde çiziniz.
 45 derecelik açı ile kumaşa elmas
kesimi yaprak çiziniz.
 Her iki renkten 4 er adet elmas
kesim yaprak kesiniz.
 Açık renk kumaştan yıldızın kenar
uzunlukları kadar 4 er adet kare 4 er
adet üçgen kumaş kesiniz.
 Renk grubuna ayırınız.
 Yıldızı çiziniz ve kesiniz.
 Kalıplarınızın kesişme noktalarını
topluiğne ile deliniz.
 Kalıplarınızı kumaşa geçiriniz.
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 Yıldız bloğunuzu istediğiniz ölçüde
çiziniz.
 Renk sıralamasına göre gruplara
ayırınız. Yıldızı kesiniz.
 Kalıplarınızı kesiniz.
 A, B, C, kalıplarına dikiş paylarını
vererek de kesebilirsiniz.
 Yama parçalarını dikkatli ve özenli
kesiniz.
 Kesişme noktalarının ve dikiş
paylarının eşit olmasına dikkat
ediniz.
 Dikiş payları ile birlikte kesmiş
olduğunuz parçaları çok koyu
olmayan kalemlerle çizebilirsiniz.
 Uçan kalem kullanabilirsiniz.

 Parçaları, bir kenar boyunca, sağ
taraflarından iğneleyiniz.

 İşaretli noktadan itibaren dikiniz.

 İşaretli noktadan itibaren diğer işaretli
noktaya kadar dikişleri kaydırmadan
dikiniz.
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 Dikişleri sağlamlaştırarak
işlemini bitiriniz.

dikme

 Fazla iplikleri kesiniz.
 Diğer yaprakları da sıralamayı takip
ederek dikiniz.
 Dikmiş
olduğunuz
yaprakları
ütüleyiniz.

 Parçaları çizmiş olduğunuz deseninize ve
renk sırasına göre dikkatli bir şekilde
yerleştiriniz.
 Dikme işleminin her aşamasında ütü
yapınız.
 Yaprakları açık renkten koyu renk kumaşa
doğru yatırarak ütüleyiniz.
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 Birinci yaprağı diğer
dikerek birleştiriniz.

yaprakla

 Dikme işlemlerinin her aşamasında ütü
yapınız.
 Yaprakların hepsini aynı yöne doğru
ütüleyiniz.
 Diğer yaprakları da tarif edildiği gibi
dikiniz.

 Ortada oluşan fazla kumaşları kesebilirsiniz.
 Parçaların ön yüzleri aynı yöne
bakacak ve bir parçanın dikiş izinin
ortasından diğer parçanın dikiş izinin
ortasına gelecek şekilde toplu iğne
ile tutturunuz.
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 Yıldızınızı dikerek birleştiriniz.

 İşaretlemiş olduğunuz köşe
geçmemeye dikkat ediniz.
 Dikişinizi sağlamlaştırınız.
 Fazla iplikleri temizleyiniz.

noktaları

 Yıldızınızı ütüleyiniz.

 Orta noktadaki dikiş paylarını saat yönünde
düzelterek ütüleyiniz.
 Yıldızınızı önce tersinden sonra ön
yüzünden ütüleyiniz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.
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 Kare ve üçgen parçaları sırasıyla
yerleştiriniz.

 Kumaşların ön yüzü birbirine
bakacak
şekilde
üst
üstte
yerleştiriniz.
 Kare parçadaki işaretli nokta ile
yıldız yaprağın işaretli noktasını
birbirine topluiğne ile tutturunuz.
 İşaretli noktaların üzerinden diğer
işaretli noktaya kadar dikiniz.
 Diğer kare kumaş parçaları dikerek
bitiriniz.
 İşaretli noktaları kaydırmamaya
gösteriniz.
 Dikiş paylarını kaydırmadan dikiniz.
 Kumaşlarınızım ön yüzü birbirine
bakacak şekilde yerleştiriniz.
 Üçgen parçaları dikerek yıldızınızı
tamamlayınız.
 Yıldızınızı ütüleyiniz.
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özen

 Dikme işlemlerinizin her aşamasında ütü
yapınız.
 Yıldızınızı dikerek bitiriniz.

 Fazla iplikleri temizleyiniz.
 Değişik renklerle çalışmalarınızı
zenginleştirilebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Rüzgâr Gülü Çalışmasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İki farklı renkte kumaş seçiniz.
 Kumaşlarınızı yıkayıp, ütüleyip,
kesime hazırlayınız.
 Koyu renkli kumaştan, 14x 8 cm
ebatlarında 8 adet parça kesiniz.
 Açık renkli kumaştan 8 x 8 cm
ebatlarında 16 adet parça kesiniz.

 Kare parçayı dikdörtgen parçanın
üzerine ön yüzleri birbirine
bakacak şekilde yerleştiriniz.

 Kenar ve
gösteriniz.
 Kare kumaşı resimdeki
çizerek işaretleyiniz.

köşeleri

kaydırmamaya

gibi

 Çizgiyi ince ve düzgün çiziniz.
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özen

 Çizimlerinizde koyu renkli ve boya veren
kalemler kullanmayınız.
 Parçaları kaymaması için topluiğne ile
tutturunuz.
 Yama
parçasını
çizginin
üzerinden dikiniz.
 Dikiş payı vererek kesiniz.

 Kumaşı germeden
ütüleyiniz.
 Dikmiş
olduğunuz
çevirerek ütüleyiniz.

ve

şeklini

bozmadan

parçayı

 İkinci kare parçayı kumaşların ön
yüzleri birbirine bakacak şekilde
yerleştiriniz.
 Kare parçayı resimdeki gibi
çizerek topluiğne ile birbirine
tutturunuz.

 Parçaları kaydırmadan üst üste yerleştiriniz.
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 Kare parçayı çizmiş olduğunuz
çapraz çizginin üzerinden dikiniz.
 Dikiş payı vererek kesiniz.

 Dikiş paylarını bütün parçalarda eşit çizerek
kesiniz.
 Yama parçasını açarak ütüleyiniz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.
 Parçaları resimdeki sırayı takip
ederek ikişerli dikiniz.
 Dikmiş olduğunuz her parçayı
ütüleyiniz.

 Sıralamayı takip ederek dikiniz.
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 soldaki 1. parçayı sağdaki 2.
parçayla dikerek birleştiriniz.
 Sıralamayı ikinci sıra içinde
uygulayınız.
 Parçaları ütüleyiniz.

 Her aşamada ütü yapınız.
 Parçaları yukardan aşağıya doğru ikişerli
dikerek de yapabilirsiniz.
 Üstteki parçayı alt sıradaki parça
ile birleştiriniz.

 Birleştirmiş
ütüleyiniz.

olduğunuz

 Rüzgârgülü bloğunuzu ütüleyerek
bitiriniz.
 Yama parçasının arkasındaki
fazla iplikleri sağlamlaştırarak
temizleyiniz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.
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yama

parçalarını

 Yama parçalarınızı istediğiniz
şekilde
düzenleyerek
dikebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Üç Parçalı Küp çalışmasını yapınız.

İşlem Basamakları





Öneriler

3 farklı renkte kumaş seçiniz.
Kesime hazırlayınız.
Deseninizi belirleyiniz.
Kalıbınızı çiziniz.

 Kumaşlarınızı kesiniz.
 Renk uyumuna dikkat
düzenleyiniz.

ederek
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 Kesmiş olduğunuz parçalara dikiş payı
vererek de kesebilirsiniz.
 Kalıba dikiş payı vererek keserseniz kumaşa
ayrıca pay vermenize gerek yoktur
 Makinede dikerek birleştirme işlemlerinde
mükemmel sonuç almak istiyorsanız
parçalara vermiş olduğunuz dikiş paylarının
eşit olmasına özen gösteriniz.
 Parçaları
birleştirme
işlemine
işaretli noktadan başlayarak dikiniz.

 Kaydırmadan dikmeye özen gösteriniz.
 Dikiş olduğunuz her parçayı
ütüleyiniz.
 3. parçayı da kumaşların ön yüzleri
birbirine
bakacak
şekilde
yerleştirerek dikiniz.

 Dikiş paylarını açık renkten koyu renge
doğru yatırarak ütüleyiniz.
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 Dikerek birleştirmiş
parçaları ütüleyiniz.

olduğunuz

 Dikiş paylarını saat yönünde çevirerek
ütüleyiniz.
 Bütün dikiş paylarını aynı yönde ütülemeye
özen gösteriniz.
 Dikmiş
olduğunuz
parçanın
köşelerindeki fazlalıkları keserek
temizleyiniz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.
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 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz.

 Fazla iplikleri dikişlerinizi sağlamlaştırarak
kesiniz.
 Küplerinizi bu şekilde
birleştirebilirsiniz.

dikerek
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki boşlukları yukarıdaki bilgi konusuna göre doldurunuz.
1.

Kaydırmalı desenler makine dikişi ile dikilmiş ……………bantlarla yapılır.

2.

Blokları çabuk birleştirmek için………………. tekniklerinden de yararlanabilirsiniz

3.

Kaydırmalı desenleri çalışırken ……………………….. kumaşlarla dikmeye
özen gösteriniz.

4.

Dikiş paylarını ……… mm den az çalışmayınız.

5.

Dikiş makinesinin……………………. kumaşınızın kalınlığına göre
ayarlayınız.

6.

Kumaşlarınız ince veya kaygan ise ……………….. kullanabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme
faaliyetine dönerek işlemi tekrar nceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam ve
araç-gereç hazırlandığında tekniğe uygun olarak kavisli desenleri makinede dikerek
birleştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kırkyama

Elde

Birleştirme

Teknikleri

Modülünde

Kavisli

Desenleri

İnceleyebilirsiniz.


Kavisli desenler ile çalışılmış kırkyama örneklerini inceleyiniz.



Patchwork (kırkyama) dergi ve kitaplarından faydalanınız



Elektronik kaynaklardan yararlanınız.



Sergi ve fuarları geziniz.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. KAVİSLİ DESENLERİ DİKME
Yuvarlak şekilleri makine dikişi ile birleştirmek sanılanın aksine çok kolay bir
çalışmadır. Kavisli eğimleri birbirine eşit dağıtarak dikkatli bir şekilde yavaş yavaş dikilirse
mükemmel sonuçlar alınır.
Deseni grafik kâğıdına çizerek denemeler yapılabilir.
Kumaş parçaları çizilen desene ve renk sırasına göre dikkatli bir şekilde yerleştirilir.
Kalıplar ince ve muntazam çizilmelidir. Kavisli iç ve dış kenar çizgilerinize küçük
çentikler açarak ya da kalemle veya sabunla işaretleyerek birleştirme işlemlerini
kolaylaştırabilir. Yama parçalarına dikiş payları eşit ölçülerde verilerek çizilir.( Kalıplara
dikiş payları verilerek kesilebilir.) Dikme işlemlerinin her aşamasında ütü yapmak önemlidir.
Kavislerdeki fazla kumaşlar çıtlatılarak küçük çentikler yapılır. Dikiş payları tek bir yöne
doğru ütülenir.
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Resim .3.1:Kırkyama örneği

Resim .3.2:Uzaktan kırkyama örneği
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Resim .3.3:Kırkyama pike çalışması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Elma çekirdeği desenini uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kumaşlarınızı seçiniz.
 Farklı
renklerde
 Kumaşlarınızı yıkayıp, ütüleyip, kesime
kullanabilirsiniz.
hazırlayınız.
 Deseni oluşturmak için 20 cm kare
çiziniz.
 5cm lik karelere bölünüz.
 Pergelle yarıçapı 5 cm olan daireler
çiziniz.

kumaşlar

 Ölçüleri
istediğiniz
ebatlarda
büyütebilir veya daha da küçük
çalışabilirsiniz.
 Daireleri
çizerken
pergeli
kaydırmamaya dikkat ediniz.
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 Elma çekirdeği deseninizi koyu renk
kalemle çizerek ortaya çıkartınız.
 Deseninizi kesiniz.

 Deseninizlerinizi
elde birleştirme
tekniğinde de kullanabilirsiniz.
 Kalıbınızın kenar çizgilerinin
noktalarını bularak işaretleyiniz.

orta

 Kalıbınızı kumaşınızın düz boy iplik
yönüne dikkat ederek yerleştiriniz.
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 7 mm dikiş payı vererek kesiniz.

 Diğer renkli kumaşlarınızı da kesiniz.
 Deseninizi çok koyu olmayan ve boya
akıtmayan kalemler kullanarak da
kumaşa çizebilirsiniz.
 Deseninizi
kumaşa
sabunla
da
çizebilirsiniz.
 Kalıbınızdaki işaretlenmiş olan orta
noktaları
kumaşa
geçirmeyi
unutmayınız.
 Kalıbınızda
işaretlemiş
olduğunuz
noktalara dikkat ederek, kumaşların ön
yüzleri
birbirine
bakacak
şekilde
yerleştiriniz.
 Topluiğne ile tutturunuz.

 Parçaların birbirine denk gelmesi için
iç ve dış kavisli kenar çizgilerinin orta
noktasını bularak topluiğne ile
tutturunuz.
 Çizgileri
kaydırmamaya
özen
gösteriniz.
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 Köşe çizgileri de birbirine toplu iğne ile
tutturunuz.

 Dikiş paylarını birbirine eşit dağıtmaya
özen gösteriniz.
 Çizmiş olduğunuz deseninizin üzerinden
makine dikişi ile dikerek birleştiriniz.

 Dikme işlemini birkaç dikiş geri
dikerek sağlamlaştınız.
 Çizginin
üzerinden
kaydırmadan
dikmeye özen gösteriniz.
 Sadece çizgilerin üzerinden dikiniz,
çizgileri geçmeyiniz.
 Dikişinizi sağlamlaştırarak bitiriniz.
 Dikiş paylarınızı çıtlatarak kesiniz.
 Fazla ipliklerinizi keserek temizleyiniz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.
 Yama parçanızın kenar dikiş paylarına
küçük
çentikler
açarak
işinizi
kolaylaştırabilirsiniz.
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 Yama parçalarınızı ütüleyiniz.

 Ütünün
ısısını
ayarlayınız.

kumaşa

göre

 Diğer parçaları da dikerek birleştiriniz.
 Dikme işlemlerinin her aşamasında ütü
yapınız.

 Fazla ipliklerinizi keserek temizleyiniz.
 Bu şekilde dikerek çalışmanızın
ebatlarını büyütebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Sarhoş Yolu Deseni çalışmasını yapınız.
(Kırkyama Elde Birleştirme Teknikleri
İnceleyebilirsiniz.)

İşlem Basamakları

Modülünde

Kavisli

Öneriler

 Deseninizi belirleyiniz.
 Kağıda renk taslağını hazırlayınız.
 Sarhoş yolu deseninizin kalıbını
çıkarınız.
 Kalıplarınızı kumaşınızın düz boy
iplik
yönüne
dikkat
ederek
yerleştiriniz.

 İki farklı renkte kumaş seçerek,
kesime hazırlayınız.

 Kumaşınızı kesiniz.
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Desenleri

 Bütün parçaları düz boy iplik yönünde
kesiniz.
 Kalıplarınızı
dikiş
payı
vererek
kesebilirsiniz.
 Parçalardaki dikiş paylarının eşit ölçüde
olmasına özen gösteriniz.
 Parçalarınıza kalıplarınızdaki
işaret noktasını işaretleyiniz.

orta

 Kalıplarınıza deseninizin iç ve dış
kavislerdeki orta noktasını işaretleyiniz.
 Birleştirme işlemlerinde daha iyi sonuç
almak için orta noktasını bütün parçalara
uygulayınız.
 Parçalarınızı
renklerine
göre
eşleştiriniz.
 Kavisli parçayı diğer parçaya toplu
iğne ile tutturunuz.
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 Kavislerde işaretlemiş olduğunuz orta
noktadan itibaren parçaları birbirine toplu
iğne ile tutturunuz.
 Yama parçalarını makinede dikerek
birleştiriniz.

 Dikiş paylarının üzerinden dikmeye özen
gösteriniz.
 Pili yapmamaya dikkat ediniz.
 Dikme işlemi sırasında topluiğnelerini
çıkartınız.
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 Dikiş paylarına küçük çentikler
yaparak kesiniz.
 Fazla dikiş paylarını kesiniz.

 Kavisli parçaların rahat dönmesi için, dikiş
paylarını çıtlatarak küçük çentikler yapınız.
 Kumaş fazlalıklarını kesiniz.
 Diktiğiniz parçaları ütüleyiniz.

 Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.
 Dikme işlemlerinden sonra ütü yapınız.
 Parçaları düzenleyiniz.
 Sıralamayı takip ederek dikiniz.

 Yama parçalarını
düzenleyebilirsiniz.
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istediğiniz

şekilde

 Parçaları birleştirme işlemi bitmiş
olan
sarhoş
yolu
çalışmanızı
ütüleyiniz.
 Fazla iplikleri kesiniz.

 Ütüleme işleminde kumaşı germemeye ve
şeklini bozmamaya dikkat ediniz.
 Temiz ve düzenli çalışınız.
 Uygulamalarınızı değişik şekillerde
birleştirebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Yukarıdaki uygulamayı yapınız.

İşlem Basamakları
 Kâğıdınıza
çiziniz.

dört

Öneriler
parçalı

kare

 Pergelle, karenin köşe noktalarına
değecek şekilde daire çiziniz.

 Karenin kenar uzunluğunu istediğiniz ölçüde
yapabilirsiniz.
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 Kalıplarınızı
kumaşlarınıza
yerleştiriniz.
 Deseninizi kumaşınıza geçiriniz.
 Dikiş payı vererek kesiniz.

 Kalıplarınızı kumaşınızın düz boy iplik yönüne
dikkat ederek yerleştiriniz.
 Yama parçalarınıza dikiş paylarını eşit
vererek kesiniz.
 Deseninizi çok koyu olmayan, silinebilir
kalemle
veya
sabunla
kumaşınıza
çizebilirsiniz.
 Yama
parçalarınıza
deseninizin
kenar
çizgilerinin orta noktalarını çizmeye özen
gösteriniz.
 Bütün parçalara dikiş payı vererek
kesiniz.
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 Parçaları birbirine topluiğne ile
tutturunuz.

 Her iki kumaş parçasını, deseninin kenar
çizgilerine ve orta işaretine dikkat ederek
birbirine topluiğne ile tutturunuz.
 Çizginin üzerinden dikiniz.

 Dikişinizi çizmiş olduğunuz desenin üzerinden
sağlamlaştırarak başlayınız ve sağlamlaştırarak
bitiriniz.
 Dikme işlemi sırasında topluiğneleri çıkartınız.
 Çizginin üzerinden kaydırmadan dikmeye
özen gösteriniz.
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 Kumaşınızın dikiş paylarını rahat
çevirmek ve potluk yapmaması
için küçük çentikler yaparak
kesiniz.

 Dikişe zarar vermeden kesiniz.
 Fazla dikiş paylarını keserek temizleyiniz.
 Yama parçanızı ütüleyiniz.
 Dikiş paylarına çentikler yapınız.

 Dikme işlemlerinin her aşamasında yama
parçalarına ütü yapınız.
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 Diğer parçaları da topluiğne ile
tutturunuz.

 Dikiş paylarını eşit dağıtarak iğneleyiniz.
 Diğer parçaları
birleştiriniz.

da

dikerek

 Yama parçalarınızı ütüleyiniz.

 Her parçayı
çalışabilirsiniz.

93

farklı

renkte

kumaşlarla

 Fazla
iplikleri
temizleyiniz.

keserek

 İki parçayı
birleştiriniz.

dikerek

 Renk uyumuna göre yerleştiriniz.
birbirine

 Parçaları ikişerli gruplar halinde dikerek
birleştiriniz.
 Daha büyük çalışmalar için şeritler halinde
dikerek birleştiriniz.
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 Yama parçanızı ütüleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamayı yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Renkli kumaş parçaları seçiniz.
 Kumaşlarınızı kesim için hazırlayınız.
 Kumaşlarınızdan
aynı
büyüklükte
daireler çiziniz.
 Çizmiş olduğunuz yuvarlak parçalara
dikiş payı vererek kesiniz.
 Kumaşların ön yüzleri birbirine bakacak
şekilde ikişerli olarak iğneleyiniz.

 Aynı türden kumaşları seçiniz.
 Kumaşlarınızı yıkayıp, ütüleyiniz.
 Yuvarlak parçaları düz boy iplik
yönlenirinin aynı yönde olmasına dikkat
ederek topluiğne ile tutturunuz.
 Yama parçalarınızı dikiniz.
 Fazla
dikiş
paylarını
keserek
temizleyiniz.
 Dikiş paylarını küçük çentikler yaparak
kesiniz.
 Yuvarlak parçaları ön yüzüne çevirerek
ütüleyiniz.

 Yuvarlak parçaları ön yüzüne çevirmek
için kenar dikişinde 2, 3 cm açıklık
bırakmayı unutmayınız.
 Ya da tamamen dikerek dikiş çizgisinin
iç tarafına 2 cm lik ufak bir kesik
yaparak
çevirebilirsiniz.(Çevirdikten
sonra kesiği dikiniz.)
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 Kumaşları i birbirine dikerek tutturunuz.

 Ön yüzünü çevirmiş olduğunuz yuvarlak
parçaları istediğiniz renk sıralamasına
göre düzenleyiniz.

 Yuvarlak parçaların düz boy ipliğinin
aynı yönde olmasına dikkat ederek
yerleştiriniz.
 Parçaları birbirine renk uyumuna dikkat
ederek dikiniz.
 Eğer keserek çevirdiyseniz kenarını
katladığınız
zaman
kesiğin
altta
kalmasına dikkat ediniz.
 Kenar (kare )dikişlerin birbirine eşit
olmasına dikkat ediniz.
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 Diktiğiniz
parçaları
katlayarak
ütüleyiniz.
 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz.

 Katlamış olduğunuz kavisleri zemin
kumaşa elde dikerek tutturunuz.

 Kavisleri zemin kumaşa makinede
zigzag yaparak veya basit nakış iğneleri
ile
dikerek
birleştirebilir
ve
süsleyebilirsiniz.
 Çalışmanızın arka yüzündeki iplikleri
keserek temizleyiniz.
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 Çalışmanızı daha fazla
ekleyerek büyütebilirsiniz.

parçalar

 Her parçayı farklı renkte kumaşlardan
çalışabilirsiniz.
 İçine elyaf koyarak bu şekilde de
çalışabilir ve kenarlarını elde veya
makinede (elyaf koymadan önce)
dikerek birleştirebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki boşlukları yukarıdaki bilgi konusuna göre doldurunuz.
1.

Kavisli eğimlerdeki ………………………. birbirine eşit dağıtarak dikkatli bir şekilde
yavaş yavaş dikerseniz mükemmel sonuçlar alırsınız.

2.

Parçaları çizmiş olduğunuz deseninize ve …………….. Sırasına göre dikkatli bir
şekilde yerleştiriniz.

3.

Kalıplarınızı ince ve …………çiziniz.

4.

Kavislerdeki fazla kumaşları ………… Küçük çentikler yapınız.

5.

Dikiş paylarını …………………….doğru ütüleyiniz.

6.

Makinede dikerek birleştirmenin her aşamasında………… Yapmak çok önemlidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme
faaliyetine dönerek işlemi tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu modül ile uygun ortam ve araç-gereç hazırlandığında tekniğe uygun dikiş
makinesinde kağıtlı birleştirme tekniğini uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Makinede zemin kumaşına birleştirme tekniklerini araştırınız.



Kâğıtlı birleştirme tekniklerinin uygulandığı ürünleri araştırınız.



Örnekleri sınıf içinde arkadaşlarınızla inceleyiniz.

4. MAKİNEDE ZEMİN KUMAŞINA
(KÂĞITLI) BİRLEŞTİRME

Resim. 4.1:Birleştirme işlemi

4.1. Tanımı
Şablonsuz yapılabilen, zemin kumaşına veya desen kâğıdına birleştirme teknikleri
kolay ve kısa sürede yapılabilen tekniklerdir.
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Kumaşlar pamuklu dokuma olmayan telanın veya desen kâğıdının zeminine, hatasız
olarak kesme ve dikiş paylarını tam olarak verme zorunluluğunu kaldırarak, işaretlenmiş
dikiş izleri hizasında dikilir.




Yama parçalarını birleştirmeye başlamadan önce kâğıda çizmiş olduğunuz
desen renk sırasına göre numaralandırılır.
Bazı desenlerde merkezden dışa doğru, bazı desenlerde ise kenardan kenara
çalışmak daha kolay olur.
Desene uygun kesilmiş kumaşlar, desen kâğıdı, tela, aydınger kâğıdı ve zemin
kumaşın üstüne dikilebilir.

Resim:4.2:Birleştirilmiş Kumaş

Resim:4.3: Birleştirilmiş Kumaş örneği
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4.2. Dizgi tekniği
Dizgi tekniği, farklı kumaş parçalarının ince bantlar halinde zemin kumaşına ya da
kağıda dikilerek birleştirilmesidir. İstenilen formlar bu kumaşın üzerine yerleştirilerek farklı
ende ve açılarda dikilerek kesilir. Dizgi tekniği kâğıt ve zemin kumaşın üzerine dikmeden de
yapılabilir.
Daha büyük çalışmalara yetmeyecek dar şerit parçalarını değerlendirmek için iyi bir
yöntemdir.
Bu tekniği kullanarak bordür, yıldız ve birçok desen üretebilirsiniz.

4.2.1. Kullanılan Araç ve Gereçler









Renkli kumaşlar (aynı tür kumaşlar)
Dikiş ipliği
Dikiş makinesi
Toplu iğne
Makas
Kağıt (aydınger kağıdı, ince tela, zemin kumaşı)
Kalem
Cetvel

4.2.2. Kullanıldığı Yerler
Kırkyama blok çalışmalarında, kenar bordürü yapımında, blokların çerçevesinde bu
tekniği uygulayabilirsiniz.
4.2.3 Makinede Kâğıdın veya Kumaşın Üzerine Dikerek Birleştirme
Tekniklerine Örnek Çizimler

Şekil:4.1

Şekil:4.2
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Şekil:4.3

Şekil:4.4

Şekil:4.5
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Şekil:4.6

Şekil:4.7
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Şekil:4.8

106
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UYGULAMA FAALİYETİ
Uçan Kazlar Desenini uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Deseninizi kağıda çiziniz.

 Aydınger kağıdın altına kareli
koyarak deseninizi çizebilirsiniz.

kağıt

 Deseninizi belirli bir sıra ile
numaralandırınız.

 Kumaşlarınızı seçiniz.

 Kumaşlarınızı yıkayıp, ütüleyip dikişe
hazırlayınız.
 Renk uyumuna dikkat ediniz.
 Aynı tür kumaş kullanmaya özen
gösteriniz.
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 Desen kağıdınızı ters çeviriniz.
Kumaşınızı yerleştiriniz.

 Kumaşınızı pay vererek kesiniz.

 İlk parçayı kumaşınızın ön yüzü üstte
kalacak şekilde yerleştiriniz.
 2
numaralı
yama
parçasını
kumaşların ön yüzleri birbirine
bakacak şekilde toplu iğne ile kağıda
tutturunuz.
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 1 ve 2 numaralı yama parçasının
arasındaki çizginin üzerinden dikiniz.

 Çizginin üzerinden kaydırmadan dikiniz.
 Fazla dikiş paylarını kesiniz.

 Dikiş paylarını 7mm. den az bırakmayınız.
 Kağıdı kesmeyiniz.
 Dikmiş olduğunuz parçayı çeviriniz
 Çevirdiğiniz
yama
parçasını
ütüleyiniz.

 Dikme işleminin her aşamasında parçaları
ütüleyiniz.
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 3
numaralı
yama
parçasını
kumaşların ön yüzleri birbirine
bakacak şekilde iğneleyiniz.

 Kumaş parçalarınızın en ve boy ipliklerine
dikkat ederek yerleştiriniz.
 1 ve 3numaralı yama parçalarının
arasındaki çizginin üzerinden dikiniz.

 Yama parçalarının
yüzünden görünüşü

kağıdın

ön

 Temiz ve düzenli çalışınız.
 Yama parçalarını açarak ütüleyiniz.

 Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.
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 4 numaralı yama parçasını dikmiş
olduğunuz yama parçaları ile yüz
yüze bakacak şekilde yerleştiriniz.

 Parçaları toplu iğne ile tutturunuz.

 Desen kâğıdındaki 2 ve 3 numaralı
yama parçaları ile 4 numaralı
parçanın birleştiği çizginin üzerinden
dikiniz.

 Dikerken kaydırmamaya dikkat ediniz.
 Yama parçasını çeviriniz.
 Ütüleyiniz.
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 5 numaralı yama parçasını 4 numaralı
yama parçasının üzerine toplu iğne ile
tutturunuz.

 4 ve 5 numaralı parçaların arasındaki
çizginin üzerinden dikiniz.
 Yama parçasını çeviriniz.
 Fazla payları kesiniz.
 Yama parçasını açarak ütüleyiniz.

 Bu işlemler bitene
kâğıdınızı kesmeyiniz.
 6 numaralı yama parçasını da 4
numaralı yama parçasının üzerine
kumaşların ön yüzleri birbirine
bakacak şekilde toplu iğne ile
tutturunuz.

 4 ve 6 numaralı yama parçasının
arasındaki çizginin üzerinden dikiniz.
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kadar

kesinlikle

 Dikme işleminden sonra fazla payları
kesiniz.
 Yama parçasını açarak ütüleyiniz.

 7 numaralı parçayı diğer işlemlerdeki
sıralamayı takip ederek dikiniz.
 Bütün parçaları dikiniz
 Fazla dikiş paylarını kesiniz.
 Dikme işlemlerinin her aşamasında
yama parçalarını ütüleyiniz.

 Yama parçalarının tersten görünüşü
 16 numaralı parçayı kumaşların ön
yüzleri birbirine bakacak şekilde
tutturunuz.
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 Kenar bordürü için bordür kesiniz.
 Parçaların iplik yönüne dikkat ediniz.
 Yama parçasını dikiniz.

 Yama parçasını çevirip ütüleyiniz.
 17 numaralı parçayı da aynı şekilde
dikiniz.

 Dikme işlemlerinden sonra yama
parçasını ütüleyiniz.
 Arkasındaki kağıtları sökünüz.

 Kumaşı zedelemeden kağıtları çıkartınız.
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Dikiş Makinesi İle Kâğıt Üzerine Parçaları Birleştirme Tekniğini uygulayınız.

Öneriler

İşlem Basamakları
 Kağıda deseninizi çiziniz.
 Birleştirme işlemi için belirli bir
sıralama
ile
deseninizi
numaralandırın.

 Kumaşlarınızı seçiniz.

 Aydınger kağıdı veya desen kağıdı
kullanabilirsiniz.
 Dikme işlemlerini numara sırasına göre
dikeceğinizi unutmayınız.
 Desene uygun renkte kumaşları kullanmaya
dikkat ediniz.
 Pamuklu kumaşları tercih ediniz.
 Yıpranmış kumaş kullanmayınız.

 Çizdiğiniz desenin arka tarafına
kumaşın tersi ile kağıt birbirine
bakacak şekilde yerleştiriniz.

 Kumaşın en ve boy ipliklerine dikkat ediniz.
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 Kestiğiniz
ikinci
parçayı
da
kumaşlar yüz yüze bakacak şekilde
yerleştiniz.

 Kesmiş
olduğunuz
deseninizin
arka
kalmalıdır.

parçalar
tarafında

 Dikiş paylarının 6mm. den az olmamasına
dikkat ediniz.
 Deseninizin işaretli yerinden makine
dikişi ile dikiniz.

 1 ve 2 numaralı parçaları birbirine dikin.
 Çizginin üzerinden kaydırmadan dikiniz
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 Fazla dikiş paylarını kesiniz.

 Dikmiş olduğunuz parçaları açarak
ütüleyiniz.

 Ütü yaparken güvenlik kurallarına uyunuz.
 Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.
 3
numaralı
yama
parçasını
kumaşların ön yüzleri birbirine
bakacak şekilde yerleştiriniz.

 Kumaşlarınızın boy iplik yönüne dikkat
ederek yerleştiriniz.
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 2 ve 3 numaralı parçaları dikiniz.

 Makine dikişini kaydırmayınız.
 Dikmiş olduğunuz parçaları açarak
ütüleyiniz.

 Fazla payları kesiniz.
 Fazla payları kesiniz.

 Dikiş paylarını 6 mm den az kesmemeye
dikkat ediniz.
 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz.
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 Açarak ütüleyiniz.

 Tırnak ütüsü de yapabilirsiniz.
 4 numaralı parçayı boy iplik yönüne
ve kumaşların ön yüzleri birbirine
bakacak şekilde yerleştiriniz.

 Kağıttaki sıralamayı takip ediniz.
 Kağıdınızı
çevirip
üzerinden dikiniz.

çizginin

 Kaydırmadan dikiniz.
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 Fazla payları kesiniz.

 6mm.den az dikiş payı vermeyiniz.
 4 numaralı yama parçasını da 3
numaralı yama parçası gibi dikiniz.

 Yama parçasını açarak ütüleyiniz.

 Dikme işleminin
yapınız.
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her

aşamasında

ütü

 5
numaralı
yama
parçasını
deseninizin üstüne yüz yüze bakacak
şekilde koyunuz.

 Sıralamayı takip ediniz.
 5 numaralı yama parçasını da
desendeki çizginin üstünden dikiniz.

 Fazla payları kesiniz.

 Kağıdı kesmemeye dikkat ediniz.
 5. parçayı açarak ütüleyiniz.

 Desende renk uyumuna dikkat ediniz.
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 6 numaralı parçayı da 3 . yama
parçası gibi dikiniz.

 Dikmiş olduğunuz yama parçasının
fazlalıklarını kesiniz.

 Dikiş paylarını 6 mm den az kesmemeye
dikkat ediniz.
 Yama parçasını açarak ütüleyiniz.
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 7 numaralı yama parçasını da aynı
şekilde dikiniz.
 Dikmiş olduğunuz parçayı açarak
ütüleyiniz.

 8 numaralı parçayı yerleştiriniz.

 8 numaralı parçayı makine dikişi ile
dikiniz.

123

 Fazla payları kesiniz.

 Yama parçasını açarak ütüleyiniz.

 Kesmiş olduğunuz çerçeve ile yama
parçasının ön yüzleri birbirine
bakacak şekilde yerleştiriniz.

 Deseninizin kenarından kağıdın çevresinden
dikiniz.
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 Karşısındaki diğer çerçeveyi dikiniz.

 Diktiğiniz her parçayı ütüleyiniz.

 Diğer iki kenarı da dikerek yama
parçasını bitiriniz.

 Yama parçasını ütüleyiniz.
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Dikiş Makinesi İle Kağıt Üzerine Parçaları Birleştirme Tekniğini uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İki renk kumaş seçiniz.
 Kareli kağıda deseninizi çiziniz.
 Deseninizi
aydınger
kağıda
geçiriniz.
 Deseninizi renk sırasına göre
numaralandırınız.

 Deseninizi
istediğiniz
genişlikte
yapabilirsiniz.
 Pamuklu kumaşları tercih ediniz.
 Deseninizi aydınger kağıda geçiriniz.
 Kareli kağıtta kullanabilirsiniz.
 Renkli kumaşlar kullanabilirsiniz.
 Dikiş payı vererek her bir desen  Parçaları düz iplik boyunda kesmeye dikkat
diliminin büyüklüğünde parçalar
ediniz.
kesiniz.
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 Birinci parçayı kumaşın tersi kağıda
bakacak şekilde kağıdın arkasına
yerleştiriniz. (resimdeki gibi)

 Kumaşı kaymamsı
tutturabilirsiniz.

için

topluiğne

ile

 Kağıdı çeviriniz.
 İkinci parçayı da kumaşların ön
yüzleri birbirine bakacak şekilde
yerleştiriniz.

 Parçaları kaydırmadan yerleştirmeye dikkat
ediniz.
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 Aydınger kağıdın ön yüzünü (kumaş
parçaları kağıdın altında kalacak)
çevirerek çizginin üzerinden dikiniz.

 Dikiş uzunluğunu 2.5 cm başına 10-12
ilmek olarak ayarlayınız.
 Pamuklu dikiş iplikleri kullanmaya
özen gösteriniz.
 Kaydırmadan dikmeye dikkat ediniz.
 Dikmiş olduğunuz ikinci parçanın
ön yüzünü çevirip ütüleyiniz.
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 Yama parçasının önce tersini sonra kumaşın
ön yüzünü çevirip ütüleyiniz.
 Tırnak ütüsü de yapabilirsiniz.
 Aydınger kağıda fazla buhar vermemeye
dikkat ediniz.
 Üçüncü parçayı, birinci parçanın
üzerine kumaşların ön yüzleri
birbirine
bakacak
şekilde
yerleştiriniz.

 Kaymaması için toplu iğne kullanabilirsiniz.
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 Kağıdı çevirerek çizginin üzerinden
dikiniz.

 Kumaşların dikiş paylarını da dikmeye
dikkat ediniz.
 Üçüncü
parçayı
ütüleyiniz.

da

açarak

 Dikme işlemlerinin her aşamasında ütü
yapınız
 Yukarıdaki sıralamayı takip ederek
diğer parçaları da dikiniz.
 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz.
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 İpliklerinizi sağlamlaştırarak kesiniz.
 Temiz ve düzenli çalışınız.
 Dikme
işlemi
bitmiş
çalışmanızı ütüleyiniz.

olan

 Çalışmanızın kenar çerçevesine uygun
renkte kumaşlar dikerek bitirebilirsiniz.
 Kağıdın üzerine dikerek birleştirdiğinizde
çalışmanız daha güzel ve net olur.
 Her parçayı farklı renkte kumaşlar dikerek
birleştirebilirsiniz.
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 Bu
tarz
çalışmaları
kağıt
kullanmadan da yapabilirsiniz.

 Kumaşlarınızın iplik yönüne dikkat
ederek dikiniz.
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 Dikme işlemlerinden sonra ütü yapmaya
özen gösteriniz.
 Aynı yöntemle
oluşturabilirsiniz.

farklı

desenler
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki boşlukları yukarıdaki bilgi konusuna göre doldurunuz.

1.

Zemin kumaşına veya desen kağıdı üzerine kumaş parçalarını dikerek
………………... kolay ve kısa sürede yapılabilen tekniklerdir.

2.

…………….;, farklı kumaş parçalarının ince bantlar halinde zemin kumaşına yada
kağıda dikilerek birleştirilmesidir.

3.

Yama parçalarını birleştirmeye başlamadan önce kağıda çizmiş olduğunuz
…………………….. sırasına göre numaralandırılır.
Aşağıdaki cümleleri “doğru” (D)“yanlış” (Y) biçiminde değerlendiniz.

4.

Dizgi tekniği büyük çalışmalara yetmeyecek dar şerit parçalarını değerlendirmek için
iyi bir yöntemdir.

5.

Dizgi tekniğinde desen tek bir yönde kesilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Dizgi tekniği ile parça birleştirme çalışmasını yapınız.

İşlem Basamakları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Birbirine yakın uzunlukta, farklı renk ve desenlerde kumaş parçaları kesiniz.
Kesilen parçaları makinede birleştiriniz
Dikme işleminin her aşamasında parçaları ütüleyiniz
Kare kalıbınızı hazırlayınız.
Birleştirilen parçalara kare kalıbı uygulayıp kesiniz.

kestiğiniz kare parçaları farklı şekiller oluşturarak birleştiriniz.
Ütünüzün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.
Aynı cins kumaşları kullanmaya özen gösteriniz.

9. Dikme işlemlerinin her aşamasında yama parçalarını
ütüleyiniz
10. Dikme işlemi bitmiş olan yama parçasının fazla ipliklerini temizleyiniz
11. .Zamanınızı etkili ve verimli biçimde kullanınız.

135

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1. Birbirine yakın uzunlukta, farklı renk ve desenlerde
kumaş parçaları kesiniz mi?
2. Kesilen parçaları makinede birleştirdiniz mi?
3. Dikme işleminin her aşamasında parçaları ütülediniz
mi?
4. Birleştirilen parçaları kendi aralarında değişik şekiller
oluşturacak şekilde birleştirdiniz mi?
5. Ütünüzün ısısını kumaşa göre ayarladınız mı?
6. Aynı cins kumaşları kullandınız mı?
7. Kesilmiş parçaları istediğiniz şekilde düzenleyerek
diktiniz mi?
8. Dikme işlemlerinin her aşamasında yama parçalarını
ütülediniz mi?
9. Dikme işlemi bitmiş olan yama parçasının fazla
ipliklerini temizlediniz mi?
10. Zamanınızı etkili ve verimli biçimde kullandınız mı?

EVET

HAYIR

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI
Kullanılacak
Aynı
Kumaş özelliğine
Ölçü,
Düz boy iplik

12345-

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI
123456-

Yatay
seminole
Aynı cins
7
İğnesini
Yapışkan tela

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Dikiş paylarını
Renk
Muntazam
Çıtlatarak
Tek bir yöne
Ütü

123456-

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
12345-

Birleştirme teknikleri
Dizgi tekniği
Desen renk
D
Y
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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2007.
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