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AÇIKLAMALAR
KOD
ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Deri Giysi Üretimi

MODÜLÜN ADI Kadın Deri Mont Dikimi

MODÜLÜN TANIMI Bu modül, kadın deri mont kesimi, dikimi, son ütü ve son
kontrol işlemlerinin anlatıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Erkek Deri Yelek Dikimi I, II, III modüllerini başarmış
olmak

YETERLİK Kadın deri montu dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun kadın
deri mont dikimi yapabileceksiniz.

Amaçlar:

1. Kadın deri mont kesimini tekniğe uygun olarak
yapabileceksiniz.

2. Kadın deri mont dikimini tekniğe uygun olarak
yapabileceksiniz.

3. Kadın deri montu son ütü ve son kontrol işlemlerini
kalite niteliklerine uygun olarak yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Deri, mont kalıpları, makas, kesim bıçağı, eğe, kesim masası,
gümüş kalem, mezura, kesilmiş parçalar, düz deri dikiş
makınası, solüsyon, fırça, çekiç, ayakçı masası, uya, fermuar,
düğme, tela vatka, ölçü tablosu, ütü

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyetinden sonra hazırlanan ölçme
araçlarıyla kendi kendinizi değerlendirebileceksiniz.

Modül sonunda öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme
araçlarıyla modülde kazandığınız bilgi ve beceriler
değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Giyim ihtiyaçlarının çeşitliliği ve kullanılan malzemelerin farklı özellikleri giyim
üretiminin dallara ayrılmasına neden olmuştur. Bu dallardan biri olan deri giyim gerek dikim
teknikleri, gerekse kullanılan malzeme ve makineleri bakımından kumaş üretimine göre
farklılıklar gösterir.

Deri giyim üretiminin kaliteli, hızlı ve ekonomik olabilmesi makinelerin kullanımı ve
alanında yetişmiş kaliteli insan gücü ile mümkündür.

Spor giyim ürünleri sınıfına giren mont üretiminde dokuma kumaşlar, örme kumaşlar
ve deri kullanılmaktadır.

Kadın Deri Mont Üretimi modülünü başarı ile tamamladığınızda kadın deri montu
kesimi ve dikim işlemlerini öğrenerek son ütü ve son kontrol işlemlerini yapabileceksiniz.

Bu modülde verilen örnek deri mont üretimi yardımı ile çok farklı modellerde mont
üretimi yapma şansına sahip olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
kadın deri mont kesimini tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz.

Kadın deri mont modellerini inceleyiniz. Kullanılan model özelliklerini rapor haline
getiriniz ve sınıf arkadaşlarınıza sununuz.

1. KADIN DERİ MONTU KESİMİ

1.1. Model Analizi

Kesim için model analizi yaparken deri montun model özelliği değerlendirilir,
hazırlanmış kalıpların parça sayılarının tam ve doğru olduğu kontrol edilir. Kullanılacak ana
ve yardımcı malzemenin birbirine uyumu değerlendirilir.

Model Analiz Formu
Ürün: Kadın Deri Mont Sezon: 2007 -Kış
Form: Hazırlama Tarihi:
Beden Nu: M Hazırlayan: Ekinaz

Biçim Tanımlama
 Kapüşonlu
 Fermuarlı ön kapama
 Ön ve arka beden kuplu
 Kup, kol ve omuz dikişlerinin

üzerinde çıma ve gaze dikişi
 Ön bedende sağ parçada fermuarlı

cep
 Ön beden sol parçada kapaklı aplike

cep
 Ön beden sağ ve sol parçada

körüklü cep
 Kol 3 parça
 Kol ağzı triko bantlı
Dikiş Payları
Tüm dikiş payları 1 cm
Etek ucu ve kol ağzında 4 cm dikiş payı

Parça Listesi
Deri
Ön beden: 2 adet
Ön kup: 2 adet

Astar
Ön beden: 2 adet
Arka beden: 2 adet

Tela
Mostra: 2 adet
Mostra eki: 2 adet

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Dış kol: 2 adet
İç kol: 2 adet
Kapüşon: 2 adet
Kapüşon ortası: 2 adet

Ense parçası: 1 adetArka beden: 1 adet
Arka kup: 2 adet
Arka roba: 2 adet
Ön kol: 2 adet
Kol orta parçası: 2 adet
Arka kol: 2 adet
Kapüşon: 2 adet
Kapüşon ortası: 2 adet
Mostra: 2 adet
Mostra eki: 2 adet
Enselik: 1 adet
Kapüşon bandı: 2 adet
Fleto parçası: 4 adet
Cep: 2 adet
Cep körüğü: 2 adet
Üst cep: 1 adet
Cep kapağı: 2 adet
Üst cep kapağı bandı: 1 adet
Üst cep bandı: 1 adet

Kullanılacak Malzemeler
Deri
Triko
Astar
Tela
Elyaf
Fermuar: 11 cm 1adet, 55 cm 1 adet
Vatka: 1 çift,
Etiket: 1 adet

1.2. Asgari Çalışma Talimatı

 Büyük parçalar ve görünecek parçalar derinin düzgün bölümlerine yerleştirilmelidir.

 Dikiş ipi olarak farklı tonda ip kullanılmalıdır.

 Beden parçalarına kuplar eklenirken kaydırma dikişi yapılmalıdır.

 Gaze dikişlerinde takip ayağı kullanılmalıdır.

 Gaze dikişi 8 mm olmalıdır.

 Dikiş adımı 1 cm’de 3 adım olmalıdır.

 Metal dişli fermuar kullanılmalıdır.
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1.3. Kadın Deri Montu Kalite Nitelikleri

Kalite Nitelikleri

Ürün: Kadın Deri Montu
İşlem Basamağı:
Çalışma Aracı: DDM, pres ütü

Kalite Niteliği Model 1

ToleransNu Tanımlama Std
(mm) + -

1 Model Boyu 600 2 2

2 Ön Genişlik 500 2 2

3 Arka Genişlik 550 2 2

4 Arka Roba Boyu 200 1 1

5 Yan Uzunluk 360 1 1

6 Boyun Çevresi 500 2 2

7 Kapüşon Boyu 420 2 2

8 Omuz Genişliği 160 1 1

9 Kol Boyu 610 2 2

10 Fermuar Boyu 550 2 2

11 Fermuar Boyu (Cep) 110 1 1

12 Üst Cep Genişliği 120 1 1

13 Üst Cep Boyu 140 1 1

14 Cep Kapağı 50 1 1

15 Körüklü Cep Genişliği 140 1 1

16 Körüklü Cep Boyu 160 1 1

17 Çıma Dikişleri 1 - -

18 Gaze Dikişleri 8 1 1

Çalışan Tarih Sayfa

Kontrol edildi. Tarih Sonraki Sayfa
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1.4. Kadın Deri Mont Kesimi

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Deriyi Kesime Hazırlama
Mont dikiminde kullanılacak derilerin

renk ayrımını yapınız.
 Renkleri birbirine yakın olan derileri bir

araya getiriniz.

 Kullanacağınız mont modeline göre deri
seçimizinizi yapınız.

 Birbirine yakın olan renk ve incelikteki
derileri montta kullanmak üzere ayırınız.

 Deri üzerindeki hataları tespit ediniz.
Kalıpları Deriye Yerleştirme
 Kalıpları deri üzerine yerleştiriniz.

 Kalıplardaki büyük parçaları ve en göz
önünde olacak parçaları derinin hatasız
bölümlerine yerleştiriniz.

 Kalıpları sağ ve sol olmak üzere
yerleştiriniz. Parça listesini kontrol
ediniz.

 Deride hatalı kısım varsa bu kısımlara
küçük parçaları ve göz önünde olmayacak

Mostra eki, fletolar, kol altına gelen
kısımlar vb.

UYGULAMA FAALİYETİ
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yerleri yerleştiriniz.

Kadın Deri Mont Kesimi Yapma
 Büyük kalıp parçalarından başlayarak deri

kesimini yapınız.

 Kesim işlemine büyük parçalardan
başlayınız.

 Derinin hatalı yerlerini görünmeyecek
kısımlara getiriniz.

 Kalıbın çevresinden gümüş kalemle
çizerek falçatayla kesiniz.

 Falçatayı eğe ile bileyiniz.
 Şablonlar üzerindeki adet miktarını takip

ederek kesim yapınız.
 Parça listesinden kontrol ederek tüm

kalıpların kesimini yapınız.
 Çıt yerlerini belirleyiniz.  Falçatayla kesiniz.

 Gümüş kalemle iç dikiş ve cep yerlerini
işaretleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Model analizini doğru bir şekilde yaptınız mı?

2. Asgari çalışma talimatını tekniğe uygun olarak hazırladınız mı?

3. Kalite niteliklerini tekniğe uygun olarak hazırladınız mı?

4. Mont dikiminde kullanılacak derilerin renk asortisini doğru
yaptınız mı?

5. Deriler arasındaki kalınlık ve incelik ayrımınına göre montta
kullanılacak parçaları bir araya getirdiniz mi?

6. Deri üzerindeki hataları tespit ettiniz mi?
7. Kalıpları deri üzerine tekniğe uygun ve doğru olarak

yerleştirdiniz mi?
8. Kalıplardaki büyük parçaları ve en göz önünde olacak parçaları

derinin hatasız bölümlerine sağ ve sol olacak şekilde
yerleştirdiniz mi?

9. Deride hatalı kısım varsa bu kısımlardan küçük parçaları ve göz
önünde olmayacak yerleri tekniğe uygun olarak yerleştirdiniz mi?

10. Parça listesini kontrol edip parça sayısının tam olmasını
sağladınız mı?

11. Büyük kalıp parçalarından başlayarak deri kesimini tekniğine
uygun olarak yaptınız mı?

12. Derinin hatalı yerlerini görünmeyecek kısımlara getirdiniz mi?
13. Kesim yaparken şablonlar üzerindeki adet miktarını takip ettiniz

mi?
14. Çıt yerlerini falçata ile işaretlediniz mi?
15. Gümüş kalemle iç dikiş, yırtmaç, kuşgözü, cep yerlerini

işaretlediniz mi?
16. Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?
17. Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?
18. Araç gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.5. Astar ve Tela Kesimi

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Astar kalıplarını DBİ’ ne dikkat ederek
astara yerleştiriniz.

 Şablon kenarlarından sabunla veya çizgi
taşı ile çizerek astar kesimini yapınız.

 Kesim yaparken kaymaması için ağırlık
veya maşa kullanınız.

 Çıt yerlerini işaretleyiniz.

 Pens uçlarını 3 cm içeriden deliniz.
 Mostra ve ense parçası tela şablonlarını

tela üzerine yerleştirerek kesimini yapınız.
 Deriye uygun tela seçiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Astar kalıplarını tekniğe uygun olarak yerleştirdiniz mi?

2. Astar kesimini tekniğe uygun bir şekilde yaptınız mı?

3. Çıt yerlerini işaretlediniz mi?

4. Pens uçlarını 3 cm içeriden işaretlediniz mi?

5. Telayı tekniğe uygun bir şekilde eksiksiz olarak kestiniz mi?

6. Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

7. Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

8. Araç gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında kadın deri mont dikimini kalite niteliklerine uygun yapabileceksiniz.

2. KADIN DERİ MONTU DİKİMİ

2.1. Kadın Deri Montu Dikim Planı Hazırlama

Dikim Planı
Ürün: Kadin Deri Mont Tarih:
Hazırlayan: Ekinaz Sezon
Üretim
Sıra Nu

Akış Basamakları Çalışma Aracı Tahmini
Zaman

Ölçülen
Zaman

1 Göğüs pensi dikişi DDM
2 Ayakçılık işlemleri Çekiç, solüsyon,

fırça
3 Ön kup dikişi DDM
4 Ayakçılık işlemleri Çekiç, solüsyon,

fırça
5 Ön kup çıma, gaze dikişi DDM, takip ayağı
6 Ön beden ayakçılık işlemleri Tela, uya, ütü,

solüsyon, çekiç
7 Sol üst cep ayakçılık işlemleri Uya, solüsyon,

çekiç
8 Sol üst cep bandı ayakçılık

işlemleri
Uya, solüsyon,
çekiç

9 Bandı cebe dikme işlemi DDM
10 Sol üst cep kapağı ayakçılık

işlemleri
Uya, solüsyon,
çekiç

11 Bandı cep kapağına dikme işlemi DDM
12 Sol üst cep montajı DDM
13 Ön beden sağ üst cep ayakçılık

işlemleri
Uya, solüsyon,
çekiç

14 Ön beden sağ üst cep dikim
işlemleri

DDM, fermuar

15 Körüklü cep ayakçılık işlemleri Uya, solüsyon,
çekiç

16 Körüklü cep dikim işlemleri DDM
17 Körüklü cebi bedene takma

işlemleri
DDM

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

AMAÇ
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18 Körüklü cebe çıtçıt basımı Çıtçıt, çıtçıt
makinesi

19 Arka kup dikişi DDM
20 Ayakçılık işlemleri Çekiç, solüsyon,

fırça
21 Arka kup çıma, gaze dikişi DDM, takip ayağı
22 Arka roba dikişi DDM
23 Ayakçılık işlemleri Çekiç, solüsyon,

fırça
24 Arka roba çıma, gaze dikişi DDM, takip ayağı
25 Yan dikiş DDM
26 Yan dikiş ayakçılık işlemleri Çekiç, solüsyon,

fırça
27 Omuz dikişi DDM
28 Ayakçılık işlemleri Çekiç, solüsyon,

fırça
29 Omuz çıma, gaze dikişi DDM, takip ayağı
30 Ön-arka kol dikişi DDM
31 Ayakçılık işlemleri Çekiç, solüsyon,

fırça
32 Orta kol parçası ayakçılık

işlemleri
Çekiç, solüsyon,
fırça

33 Orta kol dikim işlemleri DDM, takip ayağı
34 Kol altı dikimi DDM
35 Kol ayakçılık işlemleri Çekiç, solüsyon,

fırça
36 Kol ağzına ribana takma DDM
37 Kolu bedene takma DDM
38 Ayakçılık işlemleri Çekiç, solüsyon,

fırça
39 Kol üzerine çıma, gaze dikişi

çekme
DDM, Takip ayağı

40 Kapüşonun parçalarının
birleştirilmesi

DDM

41 Ayakçılık işlemleri Çekiç, solüsyon,
fırça

42 Kapüşon çıma, gaze dikişi DDM, takip ayağı
43 Ense parçasının hazırlanması Tela, ütü, çekiç,

solüsyon, fırça
44 Mostranın hazırlanması Çekiç, solüsyon,

fırça, uya, ütü, tela,
zikzak makinesi

45 Mostra ayakçılık işlemleri Çekiç, solüsyon,
fırça

46 Astar dikimi DDM,
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5 iplikli overlok
47 Astarın ütülenmesi Ütü
48 Etek ucu ayakçılık işlemleri Tela, ütü, çekiç,

solüsyon, fırça
49 Mostra-beden kontrolü El makası
50 Mostranın astara birleştirilmesi DDM
51 Ense parçası ayakçılık işlemleri Çekiç, solüsyon,

fırça
52 Ense parçasının astara dikimi DDM
53 Astar omzu dikişi DDM
54 Astar kolunu bedene takma DDM
55 Kapüşon astarının hazırlanması DDM, çekiç,

solüsyon, fırça
56 Kapüşonun astarlanması DDM
57 Kapüşona kuşgözü basımı Kuşgözü, kuşgözü

basım makinesi,
kordon

58 Kapüşon ayakçılık işlemleri Çekiç, solüsyon,
fırça

59 Fermuar ayakçılık işlemleri Fermuar, çekiç,
solüsyon, fırça

60 Omuza vatkanın takılması Astar, vatka, çekiç,
solüsyon, fırça

61 Lişet hazırlama DDM
62 Astar kontrolü Sabun, makas
63 Kapüşonun astara takılması DDM
64 Kapüşonun bedene takılması DDM
65 Montun astarlanması DDM
66 Beden ve astarın yapıştırılması Kuvvetli

yapıştırıcı,
solüsyon, fırça,
çekiç

67 Fermuara çıma çekme DDM, Takip ayağı
68 Son ütü Ütü
69 Kalite kontrol Kalite nitelikleri

tablosu
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2.2. Kadın Deri Montu Ayakçılık ve Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Yukarıda dikim planında verilen işlem
sırasına göre parçalarınızı eşleyiniz.

 İşlemler anlatılırken sağ taraf
anlatılacaktır, siz işlemlerinizi sağ ve sol
taraf için uygulayacaksınız.

 Dikiş makineninizi dikime hazırlayınız.

 Ön bedenin göğüs pensini ortasından
ucuna kadar kesiniz

 Pens çıtlarını üst üste getirerek pensi
dikiniz.

 Pens paylarına solüsyon sürünüz. Açarak
çekiçleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Pens ucuna 4 cm’lik uya çekiniz  Pens ucuna çekilen uya, derinin deforme
olmasını engeller.

 Ön beden üzerine ön yan kupu
yerleştiriniz ve fordüsülü çatım yapınız
(kaydırma dikişi).

 Fordüsülü çatım: Üste kapatılacak
parçanın dikiş payı geniş (örneğin 1,5
cm) altta kalacak parçanın dikiş payı dar
(örneğin 0,5 cm) tutulur. Dikiş payı tek
tarafa yatırılacak şekilde ayakçılık
işlemi yapılır. Üst dikişe çıma-gaze
dikişi çekilir.

 Dikiş payını tek tarafa yatırarak ayakçılık
işlemini yapınız. Çıma ve gaze çekiniz.
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 Çıma ve gaze arasına bir dikiş çekiniz.

 Ön bedende mostranın karşılanacağı
kısma tela yapıştırınız.

 Ön ortasına dikiş payından içeriye 1 cm’
lik uya çekiniz.

 Dikiş payına solüsyon sürünüz.
 Dikiş payını içe katlayarak yapıştırınız.

 Bu işlemi sağ ön bedende yapınız.
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 Ön bedenleri üst üste yerleştirip
karşılaştırınız.

Ön Beden Sol Üst Cebin Hazırlanması ve
Dikilmesi
 Üst cep kenarına 4 cm’lik uya çekiniz.

 Uya üzerine ve cep kenarına solüsyon
sürünüz.
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 Üst cep astarını cebin tersine yapıştırınız.

 Cep ağzı payını katlayınız çekiçleyip
yapıştırınız.

 Üst cep ve cep kapağı bantlarının ortasına
4 cm’lik uya çekiniz. Bantların dikiş
paylarına solüsyon sürünüz.

 Bir kenarını açık bırakarak dikiş paylarını
düzgünce içe kıvırınız, yapıştırınız.

 Bantı hazırlarken köşelerin düzgün
olmasına dikkat ediniz.
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 Bantı cebin tam ortasına gelecek şekilde
yerleştiriniz, solüsyon sürüp yapıştırınız.

 Bant kenarına resimde görüldüğü gibi
makine çekiniz. Cep ağzına 2 cm’ den
makine çekiniz.

 Üst cep kapağının kenarlarına uya
çekiniz. Dikiş payına solüsyon sürünüz.

 Yuvarlak köşelerin rahat dönebilmesi
için uyaya içten dışa doğru çıtlatınız.

 Dikiş payını kıvırınız ve çekiçleyerek
yapıştırınız.

 Hazırladığınız üst cep kapağını diğer
parçanın üzerine yerleştiriniz. Gümüş
kalemle karşılığını alınız. Diğer cep
kapağı parçasını karşılaştırma çizgisine
göre hazırlayınız.

 Hazırladığınız cep kapağı bantını cep
kapağı üzerine yerleştiriniz.

 Bantın cep kapağının tam ortasında
olmasına dikkat ediniz.
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 Bantın kenarlarına şekildeki gibi makine
çekiniz.

 Kapak parçalarını üst üste yerleştirerek
yapıştırınız.

 Cep kapağı kenarına çıma çekiniz.

 Cep kapağını cebin üzerine bantlar üst
üste gelecek şekilde yerleştiriniz. Cep
kapağının bitim yerlerini cep üzerinde
işaretleyiniz.
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 Cep şablonunu aldığınız işaretler üzerine
yerleştiriniz. Gümüş kalemle cep
çevresini çiziniz.

 Tersten cep payına solüsyon sürünüz.
Gümüş kalemle çizdiğiniz çizgiden içe
kıvırarak yapıştırınız.

 Cep altındaki yuvarlak kısımların net
olması için dikiş paylarını 0.5 cm’ye
inceltiniz.

 Ön sol bedende üst cebin dikileceği yere
tersten deri parçaları yapıştırınız.

 Bu işlem cep kalınlığından dolayı
derinin zarar görmemesi için yapılır.

 Cep yeri daha önceden tespit
edilmemişse ön beden kalıbını
kullanarak cep yerini beden üzerine
geçiriniz.

 Deri sadece cep ağzına gelen kısma
yapıştırılır.

 Ön sol bedende cebin yerleşeceği kısma
cep kenarını izleyecek şekilde solüsyon
sürünüz.
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 Cebi yerleştiriniz ve çekiçleyerek
yapıştırınız.

 Cebin kenarına çıma çekiniz. Cep
kapağını, cep kenarını 1 cm yukarısına
şekildeki gibi yerleştirerek makine
çekiniz.
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 Cep kapağını cebe doğru çeviriniz. 0.5
cm’den makine çekiniz.

Ön Beden Sağ Üst Cebin Hazırlanması ve
Dikilmesi
 Cep torbasının bir parçasına cep

karşılığını dikiniz. Cep karşılığını
çevirerek kenarına çıma çekiniz.

 Diğer cep torbasının kenarına fermuarı
dikiniz.

 Fermuarın diğer kenarını hazırladığınız
cep karşılığına dikiniz.
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 Sağ ön bedende daha önce işaretlediğiniz
cep yerini kalıpla kontrol ediniz Cep
yerini ortasından başlayarak köşelere
doğru kesiniz. Köşelere solüsyon sürünüz
ve içe doğru yapıştırınız.

 Köşelere 1–2 mm kala kesme işlemini
bitiriniz.

 Cep kenarlarına uya çekiniz.

 Dikiş paylarını içe katlayıp çekiçleyerek
yapıştırınız.

 Tersten cep kenarına solüsyon sürünüz.
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 Hazırladığınız fermuarlı cep torbasını
tersten çekiçleyerek yapıştırınız. Cep
kenarına çıma çekiniz. Cep torbasını
dikiniz.

 Fermuarın tam ortada ve düzgün
yapışması için dikkatli ve özenli
çalışınız.

Ön Beden Sağ ve Sol Alt Körüklü Cebin
Hazırlanması, Dikilmesi
 Sağ ve sol alt cepleri ön beden sol üst cep

gibi hazırlayınız. Cep ağzına paralel
olacak şekilde 2 cm’den makine çekiniz.

 Cep şablonu ile cebi çiziniz. Tersten dikiş
paylarına solüsyon sürünüz. Düzgünce
içe kıvırıp yapıştırınız
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 Körük parçalarının kenarlarına solüsyon
sürünüz. Parçaların dikiş paylarından
içeriye 1 cm’lik uya çekiniz. Dikiş
paylarını düzgünce katlayıp yapıştırınız.

 Hazırladığınız körük parçasını cep
ağzından 1 cm aşağıdan başlayacak
şekilde yerleştiriniz

.

 Körük kenarı ile cep kenarını ile üst üste
gelmelidir.

 Körüğü cebin yuvarlak köşelerine
yapıştırırken köşelerin net dönmesine
dikkat ediniz.

 Cep kenarına çıma çekiniz.  Çıma dikişini körüğün başlangıcından
itibaren çekiniz.
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 Körüğün ortasına ince bir hat halinde
solüsyon sürerek körük parçasını çıma
dikişinin üzerine katlayınız.

 Körüğün iç kenarının çıma çekilen
kenarla üst üste gelmesine dikkat ediniz.

 Ön bedende körüklü cep yerini tespit
ediniz.

 Cep yerine sadece dikiş paylarını tutacak
şekilde solüsyon sürerek cebi bedene
yapıştırınız.
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 Bedene tersten, şekildeki gibi deri
parçaları yapıştırınız (cep köşelerine).

 Bu işlem, cep dikilirken deri kalınlığı
arttığı için cebin dikildiği deriyi
desteklenmek amacıyla yapılır.

 Cebi çıma dikişi ile bedene dikiniz.
Körük köşesini ileri geri dikiş yaparak
resimdeki gibi tutturunuz.

 Cep ağzını şekildeki gibi pekiştiriniz.
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 Kalıptan çıtçıt yerini işaretleyerek çıtçıtı
basınız.

 Arka beden üzerine arka yan kupu
yerleştiriniz ve fordüsülü çatım yapınız
(kaydırma dikişi).

 Dikiş payını tek tarafa yatırarak ayakçılık
işlemini yapınız. Çıma ve gaze çekiniz.

 Ön bedende olduğu gibi çıma ve gaze
arasına bir dikiş çekiniz.

 Arka beden üzerine arka robayı
yerleştiriniz ve fordüsülü çatım yapınız
(kaydırma dikişi).
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 Dikiş payını tek tarafa yatırarak ayakçılık
işlemini yapınız. Çıma ve gaze çekiniz.

 Çıma ve gaze dikişi arasına bir dikiş
daha çekiniz.

 Ön ve arka bedenin yan dikişlerini
dikiniz. Dikiş paylarına solüsyon sürerek
ikiye açıp yapıştırınız.

 Omuzları kaydırma dikişi ile dikiniz.

 Dikiş payını tek tarafa yatırarak ayakçılık
işlemini yapınız. Çıma ve gaze çekiniz.
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 Ön ve arka kolu birleştiriniz. Dikiş
paylarına solüsyon sürerek ikiye açıp
yapıştırınız.

 Orta kol parçasını dikiş paylarından
içeriye 1 cm’lik uya çekiniz.

 Uya üzerine solüsyon sürünüz. Dikiş
paylarını uya üzerine katlayarak
yapıştırınız.

 Kol orta parçasını ön koldan başlayarak
arka kola doğru yapıştırınız.

 Orta kol parçasının çevresine çıma ve
gaze dikişi yapınız.
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 Kol altını dikiniz

 Kol dikişi üzerine solüsyon sürünüz.
Açma işlemi yaparak yapıştırnız.

 Kol ağzına ribanayı yerleştirerek dikiniz.

 Kolu bedene takınız. Dikiş paylarını
bedene yatırarak kol evine gaze çekiniz.

 Omuz dikişileri ile kol orta dikişlerinin
birbirini takip etmesine dikkat ediniz.
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 Kapüşon ile kapüşon ortası parçalarını
birleştiriniz.

 Kapüşon dikiş paylarını kapüşon orta
parçasına doğru yatırarak çıma ve gaze
çekiniz.

 Ense parçasına tela yapıştırınız.
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 Ense parçasının alt kısmına solüsyon
sürerek dikiş payını içeriya katlayınız.

 Mostra ve mostra ekini uc uca
yerleştiriniz. Arkalarına solüsyon sürerek
uya çekiniz.

 Eklenmiş olan mostranın arkasına tela
yapıştırınız. Zikzak dikişle ek yerini
dikiniz.

 Mostranın ön ortası dikiş payına solüsyon
sürünüz. Dikiş payını katlayarak
yapıştırınız.
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Astar Dikimi
 Ön ve arka bedendeki pensleri dikiniz.
 Ön yan ve arka yanları birleştiriniz.  Ön ve arka yanı birleştiriken beden

etiketi veya temizleme talimatlarının
bulunduğu etiketi yan dikişle birlikte
dikmeyi unutmayınız.

 Kol astarını dikiniz.
 Kapüşon ve kapüşon ortası astarını

birleştiriniz ve dikiniz.
 Astarı ütüleyiniz.

 Montun etek ucuna etek telası
yapıştırınız. Etek telasını alt ve üst
kenarına solüsyon sürünüz. Etek ucu
payını katlayınız ve çekiçleyerek
yapıştırınız.

 Sağ ve sol ön ortalarının eşitliğini
kontrol ediniz.

 Mostrayı beden üzerine yerleştiriniz.
Etek ucu ölçüsünü işaretleyiniz.

 Mostrayı ön beden astarı ile birleştiriniz.

 Ense parçasına beden ve firma etiketini
dikiniz. Ense parçasını arka beden
astarına yapıştırınız.

 Ense parçasının astar ile birleştiği yere
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çıma çekiniz.

 Astarın omuzunu birleştiriniz.

 Astar kolunu bedene takınız.

 Kapüşon bantlarını birleştiriniz. Dikiş
paylarını ikiye açınız. Solüsyon sürerek
yapıştırınız.

 Kapüşon bantını kapüşon astarına
yerleştirerek dikiniz. Şekildeki gibi çıma
çekiniz.

 Kapüşon ile kapüşon astarını yüz yüze
yerleştiriniz.

 Kapüşonda dikiş yerlerinin karşılıklı
gelmesine özen gösteriniz.
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 Kapüşonun ağız kısmına makine çekerek
astarı içe çeviriniz.

 Kapüşon ağzından içeriye 1,5 cm
işaretleyerek bu noktalara kuşgözü
açınız.

 Kuşgözü sadece deri olan kısma
basılacaktır.

 Kuşgözlerinden kordon geçiriniz.
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 Kapüşon bantına ortada boşluk kalacak
şekilde solüsyon sürünüz. Kordonu
ortaya yerleştirerek yapıştırınız.

.
 Fermuarı kenarlarına ve ön ortasına

kuvvetli yapıştırıcı sürerek bir müddet
kurumasını bekleyiniz.

 Fermuar boyunu ölçerek mont boyuna
uygunluğunu kontrol ediniz.

 Fermuarı bedene etek ucundan
başlayarak dikkatlice yapıştırınız

 Fermuar etek ucundan 0.5 cm yukarıdan
yapıştırılmaya başlanmalıdır.

 Fermuarın emniyet demirinden sonraki
şeridini katlayarak yapıştırınız.
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 Montun omuzuna yapıştırıcı sürerek 2 kat
astar parçası yapıştırınız (tersten).

 Astar üzerinede yapıştırıcı sürerek
vatkayı omuza yapıştırınız.

 Lişet hazırlamak için 10 cm
uzunluğundaki bir deri parçasını ikiye
katlayınız. Katlanmış kenarından içeriye
çıma ve gaze çekiniz. Gazenin
kenarından kesiniz.

 Hazırlamış olduğunuz lişeti ense
parçasına dikiniz.

 Astarda yan dikiş, ön ortası, arka ortası,
kol boyu, kol ağzı genişliği ve omuz
genişliği ölçülerini bedenle kontrol
ediniz.
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 Kapüşonun astarını mostradan itibaren
astara dikiniz.

 Mostra dikiş payı kapalı olmalıdır.

 Kapüşonun ön ortasından itibaren bedene
takınız.

 Ayakçılık işlemlerini yaparak şekildeki
gibi çıma çekiniz.

6

 Bedenin etek ucu ile astarın etek ucunu
yüz yüze kapatarak makine çekiniz.
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 Bedenin kol ağzına astarıın kol ağzını
yerleştirerek içten makine çekiniz.

 Kol ağzına makine çekerken kol altı
dikişlerinin üst üste gelmesine dikkat
ediniz

 Etek ucu payına ve kol ağzı payına
kuvvetli yapıştırıcı sürünüz. Etek ucu ve
kola ağzını yapıştırarak astarı çeviriniz.

 Astar omuz başını daha önce
hazırladığımız beden omuzu üzerindeki
astar parçasına dikiş payından dikiniz.
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 Mostra ile etek ucunun birleştiği dikiş
payını üçgen çıtlatınız. Solüsyon sürünüz
ve ikiye açıp yapıştırınız.

 Bu işlem etek ucunun daha net
görünmesini sağlayacaktır.

 Beden ile kapüşonun birleştiği dikiş
payına kuvvetli yapıştırıcı sürerek
kapüşonu astara yapıştırınız.

 Fermuara tersten solüsyon sürünüz.

 Mostra dikiş payına ve bedenin mostraya
karşılık gelecek kısımlarına solüsyon
sürünüz. Mostrayı beden üzerine
gerginlik ve potluk yapmayacak şekilde
yapıştırınız.

 Kapüşon ve fermuarın, yapıştırdığınız
kısımlarını çekiçleyerek netlik sağlayınız.

 Fermuar kenarına çıma çekiniz.
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8
 Mont üzerinde gözüken taşmış ve

kurumuş olan solüsyonları fırça yardımı
ile temizleyiniz.

 Silgi ile mont üzerinde gözüken tüm
gümüş kalem izlerini siliniz.

 Dikiş iplerini temizleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Düz deri dikiş makinesini ayarlayıp dikime uygun hale getirdiniz
mi?

2. Ön beden göğüs pensini tekniğine uygun olarak diktiniz mi?
3. Ön göğüs pensi ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun olarak yaptınız

mı?
4. Ön beden ve ön kupu tekniğe uygun olarak birleştirdiniz mi?
5. Ön beden ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?
6. Ön beden sol üst cebi tekniğe uygun olarak hazırlayıp diktiniz mi?
7. Ön beden sol üst cep kapağını tekniğe uygun olarak hazırlayıp

diktiniz mi?
8. Ön beden sol üst cep ve cep kapağını tekniğe uygun olarak bedene

diktiniz mi?
9. Ön beden sağ üst cebi tekniğe uygun olarak hazırlayıp diktiniz mi?
10. Ön beden sağ ve sol körüklü cebi tekniğe uygun olarak

hazırladınız mı?
11. Ön beden sağ ve sol körüklü cebi tekniğe uygun olarak bedene

diktiniz mi?
12. Arka beden ve arka kupu tekniğe uygun olarak birleştirdiniz mi?
13. Arka beden ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun olarak yaptınız

mı?
14. Arka robayı tekniğe uygun olarak bedene birleştirdiniz mi?
15. Yan dikişleri tekniğe uygun olarak diktiniz mi?
16. Omuzu tekniğe uygun olarak birleştirdiniz mi?
17. Omuz ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?

18. Kolu tekniğe uygun olarak hazırladınız mı?

19. Kol ağzına ribanayı tekniğe uygun olarak bedene taktınız mı?

20. Kolu tekniğe uygun olarak bedene taktınız mı?

21. Kapüşonu tekniğe uygun olarak hazırladınız mı?

22. Ense parçasını tekniğe uygun olarak hazırladınız mı?

23. Mostrayı tekniğe uygun olarak hazırladınız mı?

24. Astarı tekniğe uygun olarak diktiniz mi?
25. Etek ucunu tekniğe uygun olarak katladınız mı?

26. Kapüşonu tekniğe uygun olarak astarladınız mı?

27. Mont fermuarını tekniğe uygun olarak bedene yerleştirdiniz mi?

28. Vatkayı tekniğe uygun olarak taktınız mı?
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29. Astarı bedene dikmeden önce gerekli kontrollerinizi yaptınız mı?

30. Kapüşonu bedene tekniğe uygun olarak taktınız mı?
31. Montu tekniğe uygun olarak astarladınız mı?
32. Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?
33. Araç gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?
34. Çalışmalarınızı belirtilen sürede tamamladınız mı?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
kadın deri montu son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak
yapabileceksiniz.

3. KADIN DERİ MONTU SON ÜTÜ VE SON
KONTROLÜ

3.1. Kadın Deri Montu Son Ütüleme

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Montu ütü masası üzerine yerleştiriniz.  Ütü ısısını kontrol ediniz.

 Kapüşonu ütüleyiniz.  Ütü işemi sırasında montta katlanma ve
esneme olmamasına dikkat ediniz.

 Mostrayı ütüleyiniz.
 Omuzu ütüleyiniz.
 Kol içine kol yastığı yerleştiriniz ve kolu

ütüleyiniz.
 Etek ucunu ütüleyiniz.
 Ön ve arka bedeni ütüleyiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3

AMAÇ

UYGULAMA FAALİYETİ
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3.2. Kadın Deri Montu Son Kontrolü

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Beden ölçüsünü kontrol ediniz.

 Etek ucu genişliğini kontrol ediniz.

 Omuz genişliğini kontrol ediniz.

 Model boyunu kontrol ediniz.

 Kol boyunu kontrol ediniz.

 Cep ölçülerini kontrol ediniz.

 Kapüşon ölçülerini kontrol ediniz.

 Montu bir manken veya kişi üzerine
giydirerek duruş kontrolünü yapınız.

 Malzeme uymunu kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Ütü ortamını hazırladınız mı?
2. Kadın deri montunu kalite niteliklerine uygun bir şekilde

ütülediniz mi?
3. Ölçü kontrolünü tekniğe uygun şekilde yaptınız mı?
4. Duruş formunu tekniğe uygun olarak kontrol ettiniz mi?
5. Malzeme uyum kontrolünü yaptınız mı?
6. İşi planlanan zamanında tamamladınız mı?
7. Çalışmalar sırasında güvenlik kurallarına ve verimlik ilkelerine

uydunuz mu?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu modüldeki öğrenme faaliyetlerini başarı ile tamamladıysanız, bir sonraki modüle
geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR

 Deri giysi üretimi yapan giyim firmalarının katalogları

 Çeşitli moda dergileri

 Deri firmalarının internet siteleri

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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KAYNAKÇA
 Kırcılar Deri Giyim Sanayi, Görüşme.

KAYNAKÇA


