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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD211

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Deri Giyim

MODÜLÜN ADI Kadın Deri Pantolon Dikimi -II

MODÜLÜN TANIMI
Kadın deri pantolonu kesimi, dikimi, son ütü ve son kontrol
işlemlerinin anlatıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL “Kadın Deri Pantolon Dikimi I” modülünü başarmış olmak

YETERLİK Kadın deri pantolonu dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun kadın deri
pantolonu dikebileceksiniz.

Amaçlar

1. Kadın deri pantolonu ana ve yardımcı malzemelerini
tekniğe uygun olarak kesebileceksiniz.

2. Kadın deri pantolonu dikim işlemlerini tekniğe uygun
olarak yapabileceksiniz.

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

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIM

Deri, pantolon kalıpları, makas, kesim masası, gümüş
kalem, ayakçı masası, deri dikiş makinesi, iplik, kesim
bıçağı, masat, uya, tela, solüsyon, bali, fırça, çekiç, mezür

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyetinden sonra hazırlanan ölçme
araçlarıyla kendinizi değerlendirebileceksiniz.

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

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Pantolon, kullanım rahatlığı açısından hayatın her alanında tercih edilen bir giysidir.
Günümüzde sadece bir erkek kıyafeti olmaktan çıkmış, bayanların da çok kullandığı bir giysi
türü olmuştur. Pantolon her türlü kumaştan yapılabildiği gibi deriden de yapılabilmektedir.

Deri, insanoğlunun kullandığı ilk malzemelerden biridir. Doğal bir madde olduğu için
canlılığını korur, dayanıklıdır.

Deri sektörü, emek yoğun bir üretim sektörü olması nedeniyle geniş bir iş alanı
yaratma potansiyeline sahiptir. Günümüzde deri giyim sanayinde nitelikli insan gücü
sıkıntısı çekilmektedir. Bu nedenle siz de bu fırsatı değerlendirerek kendinizi bu alanda
yetiştirip sektörde yerinizi alabilirsiniz.

“Kadın Deri Pantolonu II” modülünde; pantolon kesimi, dikimi, son ütü ve son kontrol
işlemlerini uygulayacaksınız.

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda, öğrendiğiniz bilgi ve becerileri kullanarak
farklı modellerde deri pantolon dikebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında kadın deri pantolonu ana ve yardımcı malzemelerini tekniğine uygun olarak
kesebileceksiniz.

1.KADIN DERİ PANTOLONU KESİMİ

1.1. Model Analizi

MODEL ANALİZİ

Firma Adı: Beden No: 40
İş No:
Sayfa No:

Ürün: Kadın Deri Pantolonu Tarih: Sezon:

Grafik Çizim Biçim Tanımlama

Model Tanımlama

 Kemerli

 Ön yanlardan cepli

 Sağ cepte çakmak cebi ilaveli

 Cepler çıma ve gaze dikişli

 Ön ve arka pantolon diz hattından
dikişli

 Arka pantolon aplike cepli

 Aplike cep üzeri süsleme dikişli

 Arka pantolon korsajlı

 Korsaj üzeri çıma ve gaze dikişli

 Kemerde 5 adet köprülü

 Kemerde ilik, düğmeli

 Astarlı

Dikiş Payları

 Paça kıvırma payı: 3 cm

 Arka aplike cep ağzı: 2 cm

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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 Köprü parçası: 0,5 cm

 Diğer bütün dikişler: 1 cm

PARÇA LİSTESİ

ASTAR

 Ön pantolon: 2 adet

 Arka pantolon: 2 adet

 Arka aplike cepler: 2
adet

 Büyük cep torbası: 2
adet

 Küçük cep torbası: 2
adet

 Arka pantolon: 2 adet

TELA

 Cep pervazı: 2 adet

 Cep karşılığı:2 adet

 Arka cepler: 2 adet

 Patlet: 1 adet

 Çakmak cebi: 1 adet

 Köprü: 5 adet

DERİ

 Ön pantolon (üst parça):
2 adet

 Ön pantolon (alt parça) :
2 adet

 Arka pantolon (üst
parça): 2 adet

 Arka pantolon alt
parçası: 2 adet

 Arka korsaj: 2 adet

 Patlet (sol): 1 adet

 Ön cep ağzı pervazı: 2
adet

 Ön cep karşılık: 2 adet

 Çakmak cep: 1adet

 Arka aplike cep: 2 adet

 Kemer:2 adet (arka
ortası dikişli)

 Köprü parçası: 5 adet

KULLANILACAK MALZEMELER

Deri, astar, tela, fermuar, düğme, iplik, marka ve beden
etiketi

1.2. Asgari Çalışma Talimatı

ASGARİ ÇALIŞMA TALİMATLARI

Firma:

Ürün: Kadın Deri Pantolonu

 Büyük parçalar ve görünecek parçalar derinin düzgün bölümlerine yerleştirilmelidir.

 Dikiş ipi derinin kendi renginde kullanılmalıdır.

 Dikiş sıklığı iç dikişlerde 1 cm’de 5 adım, dış dikişlerde 1 cm’de 4 adım olmalıdır.

 Bütün dikiş başlangıcı ve sonlarında sağlamlaştırma dikişi yapılmalıdır.

 Yan cep ağzında çıma ve gaze dikişi olmalıdır.

 Arka aplike cepler astarlı çalışılmalıdır.
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 Arka aplike cepler pantolona çıma ve gaze dikişi ile tutturulmalıdır.

 Gaze dikişi 5 mm olmalıdır.

 Fermuar derinin rengine uygun olmalıdır.

 Marka etiketi pantolon kemerinin iç kısmına, kemer genişliği ortalanarak dört tarafından
düz dikişle tutturulmalıdır.

 Beden etiketi; yan dikiş üzerinde belden 15 cm inilerek yan dikiş ile birlikte
dikilmelidir.

 Etiketler kendi renginde iplikle dikilmelidir.

 Köprüler pantolon belinde ön cepler, arka ortası ve bu iki noktanın ortası olmak üzere 5
adet çalışılmalıdır.

1.3. Kalite Nitelikleri

Kalite Nitelikleri

Ürün: Kadın Deri Pantolonu

İşlem Basamağı:

Çalışma Aracı: Deri makinesi, ütü, pres

No. Kalite Niteliği Model 1

Standart
(mm)

Toleranslar (mm)

1 Kemer eni 40 1 1

2 Kemer boyu 830 1 1

3 Fermuar boyu 160 1 1

4 Fermuar üst dikişi 30 1 1

5 Ön yan cep açıklığı (eni) 110 1 1

6
Ön yan cep açıklığı (yan dikişte
kemerden aşağı)

80 1 1

7 Çakmak cep eni 50 1 1

8 Çakmak cep boyu 160 1 1

9 Arka cep eni 130 1 1

10 Arka cep boyu 140 1 1
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11 Patlet genişliği 50 1 1

12 Patlet boyu 170 1 1

13 Pantolon yan boyu 1020 1 1

14 Diz yüksekliği (belden) 550 1 1

15 Diz genişliği 380 1 1

16 Paça genişliği 360 1 1

17 Çıma dikişleri 1 0 0

18 Gaze dikişleri 5 2 2

19

Sağlamlaştırma boyu

 Dikiş başlangıcı

 Dikiş sonu

5 1 1

20 İlik boyu 17 1 1

21 Düğme çapı 15 1 1

1.4. Kadın Deri Pantolon Kesimi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Deriyi Kesime Hazırlama

 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 Aydınlık bir ortam olmasına dikkat

ediniz.

 Derideki cilt hatalarını belirleyiniz.
 Derinin temizliğini kontrol etmeyi

unutmayınız.

 Derileri renk ve ton farklılıklarına göre
ayırınız.

 Derileri incelik ve kalınlıklarına göre
gruplayınız.

 Modele göre kullanılacak deri miktarını
belirleyiniz.

 Derileri orta kısmından boydan katlayarak
asorti masasının üzerine diziniz.

Kalıbı Deriye Yerleştirme

 Modelin bütün kalıplarını hazırlayınız.

 Kalıpların sayısını ve doğruluğunu
kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 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 göz önünde olmayacak
yerlere yerleştiriniz.

 Küçük parçaların görünür yerlere
taşmamasına özen gösteriniz.

 Kalıpların kenarından çiziniz.

 Çizim işleminde gümüş kalem
kullanınız.

 Kalıpların üzerindeki işaretleri almayı
unutmayınız.

Kadın Deri Pantolon Kesimi

 Kalıpların kenarlarından kesiniz.

 Kesim işlemini eğimli cam masa
üzerinde yapınız.

 Kesim işlemini kalıpların kenarından
çizmeden direkt kesim bıçağı ile
keserek de yapabilirsiniz.

 Önceden çizerek yapacağınız kesim
işleminin derinin ekonomik
kullanılması için ideal bir yöntem
olduğunu unutmayınız.

 Kesim araçlarının iyi kesmesine dikkat
ediniz.

 Bütün parçaları kesip kesmediğinizi
kontrol ediniz.
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1.5. Astar Kesimi

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kalıpları astar üzerine yerleştiriniz.

 Kalıpları düz boy ipliğine dikkat ederek
yerleştirmeyi unutmayınız.

 Kalıpları en ekonomik bir şekilde
yerleştiriniz.

 Kalıpların kenarından çizgi taşı ile
çiziniz.

 Kalıpların üzerindeki işaretleri almayı
unutmayınız.

 Çizilen yerlerden makasla kesiniz.

 Kesim işlemini, tam çizgi üzerinden
yapmaya özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetlerinde yaptığınız çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Modeli doğru analiz ettiniz mi?

2
Asgari çalışma talimatını modele ve tekniğe uygun olarak
belirlediniz mi?

3
Kalite niteliklerini modele ve tekniğe uygun olarak belirlediniz
mi?

4
Yüzey özelliğine göre deriyi tekniğine uygun olarak kesime
hazırladınız mı?

5 Deride asorti işlemini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

6
Kalıpları model ve yüzey özelliğine dikkat ederek deriye
ekonomik olarak yerleştirdiniz mi?

7 Kalıp üzerindeki işaretleri aldınız mı?

8 Pantolon kesimini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

9 Pantolon astar kesimini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

10 Kesim araç gereçlerini yerinde ve doğru kullandınız mı?

11 Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

12 Araç ve gereçleri yerinde kullandınız mı?

13 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında, kadın deri pantolonu dikim işlemlerini tekniğine uygun olarak
yapabileceksiniz.

 Farklı bir kadın deri pantolonu modeli belirleyiniz. Belirlediğiniz modele göre
dikim planı hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

2. KADIN DERİ PANTOLONU DİKİMİ

2.1. Kadın Deri Pantolonu Dikim Planı

DİKİM PLANI

Ürün: Kadın Deri Pantolonu Tarih:

Hazırlayan: Sezon:

İşlem
Sıra
Nu.:

Akış Basamakları Çalışma Aracı
Tahmini
Zaman

1
Ön yan cep pervazlarına, ön yan cep
karşılık parçalarına, çakmak cebine, arka
cebe, köprü ve patlete tela yapıştırma

Tela yapıştırma
presi, ütü

2
Ön yan cep ağzı ayakçılık işlemlerini
yapma

Uya, solüsyon,
çekiç

3 Ön pervaz ayakçılık işlemlerini yapma
Uya, solüsyon,

çekiç

4 Çakmak cebi ayakçılık işlemlerini yapma
Uya, solüsyon,

çekiç

5 Cep astarına cep karşılığını monte etme
Deri dikiş
makinesi

6 Çakmak cebini cep karşılığına dikme
Deri dikiş
makinesi

7 Pervaz parçasını cep torbası ile birleştirme
Deri dikiş
makinesi

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
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8 Cep ağzına çıma ve gaze çekme
Deri dikiş
makinesi

9
Ön pantolon parçasını cep karşılık parçası
üzerine tutturma

Deri dikiş
makinesi

10 Cep torbasını birleştirme
Deri dikiş
makinesi

11 Patlet ayakçılık işlemlerini yapma
Uya, solüsyon,

çekiç

12
Sol fermuar yeri ayakçılık işlemlerini
yapma

Uya, solüsyon,
çekiç

13
Sağ fermuar yeri ayakçılık işlemlerini
yapma

Uya, solüsyon,
çekiç

14 Sol tarafa fermuarı takma
Deri dikiş
makinesi

15 Sağ tarafa fermuarı takma
Deri dikiş
makinesi

16 Aplike cep ayakçılık işlemlerini yapma
Uya, solüsyon,

çekiç

17 Aplike cep süs dikişini dikme
Deri dikiş
makinesi

18 Aplike cebi astarlama
Deri dikiş
makinesi

19
Aplike cebi pantolona takma (ayakçılık
işlemleri)

Uya, solüsyon,
çekiç

20 Aplike cebi pantolona takma
Deri dikiş
makinesi

21 Korsaj ayakçılık işlemlerini yapma
Uya, solüsyon,

çekiç

22 Korsajı arka pantolona dikme
Deri dikiş
makinesi

23 Korsaja çıma ve gaze çekme
Deri dikiş
makinesi

24
Ön ve arka pantolon üst ve alt parçasını
birleştirme

Deri dikiş
makinesi

25 Ayakçılık işlemleri
Uya, solüsyon,

çekiç

26 Pantolon yan dikişlerini birleştirme
Deri dikiş
makinesi

27 Ayakçılık işlemleri
Uya, solüsyon,

çekiç

28 Yan dikişe çıma çekme
Deri dikiş
makinesi

29 Pantolon iç paça dikişlerini birleştirme
Deri dikiş
makinesi

30 Ayakçılık işlemleri
Uya, solüsyon,

çekiç
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31 Ağı birleştirme
Deri dikiş
makinesi

32 Ayakçılık işlemleri
Uya, solüsyon,

çekiç

33 Ağa çıma ve gaze çekme
Deri dikiş
makinesi

34 Kemer ayakçılık işlemleri
Uya, solüsyon,

çekiç

35 Köprü ayakçılık işlemleri
Uya, solüsyon,

çekiç

36 Köprü dikim işlemleri
Deri dikiş
makinesi

37 Astar yan dikişini birleştirme Dikiş makinesi

38 Astar iç paça dikişini birleştirme Dikiş makinesi

39 Ağı birleştirme Dikiş makinesi

40 Astar paçasını katlama Dikiş makinesi

41 Astarı ve köprüleri pantolona tutturma Dikiş makinesi

42 Pantolona kemer takma
Deri dikiş
makinesi

43 Pantolon paçası ayakçılık işlemleri
Uya, solüsyon,

çekiç

44 Pantolon paçası dikimi
Deri dikiş
makinesi

45 İlik açma İlik makinesi

46 Düğme takma
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2.2. Kadın Deri Pantolonu Ayakçılık ve Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Ön yan cep pervazlarına, ön yan cep
karşılık parçalarına, çakmak cebine, arka
cebe, köprü ve patlete tela yapıştırınız.

 Araç gereçlerinizi kontrol ediniz.

 Ön yan cep ağzına 1cm’den uya çekiniz.

 Uyayı dikiş payından 1cm içeri
yapıştırmaya dikkat ediniz.

 Cep ağzı payını çıtlatınız.

 Cep ağzı payının ölçülere uygun olmasına
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Tersinden cep ağzına solüsyon sürünüz.

 Cep ağzı payını kıvırarak yapıştırınız.

 Yapıştırma işleminin düzgün olmasına
dikkat ediniz.

 Cep ağzı kenarını cep pervaz parçası
üzerine yerleştirerek çiziniz.

 Cep ağzı ve cep pervazı kavisinin denk
gelmesi için bu işlemi yapınız.

 Cep pervazındaki fazlalıkları keserek
çıtlatınız.

 Dikiş payını kıvırarak yapıştırınız.
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 Çakmak cebi kenarlarını 1cm’den
kıvırarak yapıştırınız.

 Kenar ölçüsüne dikkat ediniz.

 Köşeleri uçurunuz.

 Kalınlık yapmaması için köşeleri
uçurmayı unutmayınız.

 Çakmak cebi ağzına çıma ve gaze çekiniz.

 Cep karşılık parçasını büyük cep torbası
(astar) üzerine yerleştirerek makine
çekiniz.

 Deri kenarını kalınlık yapmaması için
kıvırmayınız.
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 Çakmak cebi, sağ cep karşılık parçası
üzerine yerleştirerek çıma ve gaze
çekiniz.

 Pervaz parçasını küçük cep torbası
(astar) üzerine yerleştirerek makine
çekiniz.

 Pervazı çevirerek çıma çekiniz.

 Cep pervazı ve cep ağzı kenarını üst
üste gelecek şekilde yapıştırınız.
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 Cep ağzına çıma ve gaze dikişi çekiniz.

 Dikişin düzün olmasına özen gösteriniz.

 Ön pantolon parçasını cep karşılık
parçası üzerine yerleştirerek cep ağzı
kenarlarını cep karşılık parçası üzerine
tutturunuz.

 Sağ ve sol cep boylarının eşitliğine
dikkat ediniz.

 Cep torbasını dikerek paylarını
düzeltiniz.

 Cep torbasının tekniğine uygun bir
şekilde yerleştirilmesine özen gösteriniz.
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 Patlete tela yapıştırarak ortasına uya
çekiniz.

 Solüsyon sürerek ortadan ikiye
katlayınız.

 Solüsyonu taşırmamaya çalışınız.

 Sol ön pantolonun tersine (ağ kısmına) 1
cm içeriden uya çekerek solüsyon
sürünüz.

 Uyayı verilen ölçüye göre çekiniz.
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 Payı uyanın üzerine kıvırarak
yapıştırınız.

 Fermuar açıklığının bittiği noktaya
fermuarın daha sağlam ve kullanışlı
olması için şekildeki gibi uya çekiniz.

 Sağ ön pantolonun tersine şekildeki gibi
uya çekiniz.

 Şekilde görüldüğü gibi uyanın sağ ve sol
tarafına kıvırma payı genişliği kadar tela
yapıştırınız.

 Telayı yapıştırırken kıvırma payı
genişliğine dikkat ediniz.



21

 Uyanın üzerine solüsyon sürünüz.

 Kıvırma payı tersine doğru kıvırarak
yapıştırınız.

 Sağ ön pantolon fermuar yerini şekildeki
gibi çiziniz.

 Sol pantolonda kıvırdığınız pay üzerine
sarı bant (çift tarafı yapışkanlı)
yapıştırınız.

 Üzerindeki koruyucu bandı kaldırarak
fermuarı belden 1cm aşağıya gelecek
şekilde yapıştırınız.

 Fermuarın arka tarafına patleti tutturmak
için sarı bant (çift tarafı yapışkanlı)
yapıştırınız.

 Patletin görünen kısmının eşit olmasına
dikkat ediniz.
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 Fermuarı 1 mm’den dikiniz.

 Sağ ön pantolonu tutturmak için
fermuara sarı bant (çift tarafı yapışkanlı)
yapıştırınız.

 Sol fermuar üzerindeki sarı bant
folyosunu açınız.

 Sağ tarafı sol taraf üzerine yerleştirerek
yapıştırınız.

 Sağ pantolonun üst kısmına çizdiğiniz
yerden çıma ve gaze çekiniz.

 Çıma ve gazenin çizgi üzerinden
çekilmesine özen gösteriniz.
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 Arka ceplere süs dikişi işaretlerini alınız.

 Aldığınız işaretler üzerinden makine
çekiniz.

 Makineyi düzgün çekiniz.

 Arka ceplerin ağzına 1cm’lik uya
çekiniz.

 Uyayı cep ağzı payından içeri
yapıştırınız.

 Solüsyonu sürerken taşmasını önleyiniz.
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 Cep kenarlarına solüsyon sürerek
ayakçılık işlemini yapınız.

 Astarı cep ağzına birleştiriniz.

 Astarı çevirerek kenarlarını kıvırınız.
 Kenar kıvrımının düzgün olmasına özen

gösteriniz.

 Cebe solüsyon sürerek astarı cebe
yapıştırınız.

 Astarı cebe tekniğine uygun bir şekilde
yerleştirmeye özen gösteriniz.

 Cep ağzına makine çekiniz.
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 Cebe tersinden solüsyon sürerek
pantolonda işaretli olan yere yapıştırınız.

 Cep yerlerine tersinden 3cm’lik uya
çekiniz.

 Uya çekim ölçüsüne dikkat ediniz.

 Cep kenarlarına çıma ve gaze çekiniz.

 Dikiş başlangıcı ve sonunda
sağlamlaştırma yapmayı unutmayınız.

 Arka korsajın pantolona birleşecek olan
kenarına 1cm’lik uya çekiniz.

 Uyayı dikiş payından 1cm içeri çekmeyi
unutmayınız.
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 Korsaj parçasını pantolona birleştiriniz.

 Dikiş başlangıcı ve sonunda
sağlamlaştırma yapmayı unutmayınız.

 Dikiş paylarını yukarıya doğru yatırınız.
 Dikiş paylarını yatırma yönüne dikkat

ediniz.

 Korsaj üzerine çıma ve gaze çekiniz.

 Ön ve arka pantolon üst ve alt parçasını
birleştiriniz.
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 Birleştirilen parçaların dikişlerini açınız.

 Pantolon yan dikişlerini birleştiriniz.
 Birleştirme yaparken ön ve arka

pantolondaki işaret ve dikişlerin
karşılıklı gelmesine dikkat ediniz.

 Yan dikiş paylarını bir tarafa yatırarak
çıma çekiniz.

 Pantolon iç paça dikişlerini birleştiriniz.

 İç paça dikiş paylarını ikiye açınız.

 Fermuar bitiminden başlayarak ön ve
arka ağ dikişini birleştiriniz.

 Birleştirme işlemi yaparken korsaj
dikişlerinin karşılıklı gelmesine dikkat
ediniz.
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 Arka pantolon ağ payını çıtlatınız.

 Arka ağ dikiş payına solüsyon sürerek
bir tarafa yatırınız.

 Ağ üzerine çıma ve gaze çekiniz.

 Kemerin arka orta dikişini birleştirerek
dikiş payını ikiye açınız.

 Kemerin her iki kenarından içeri 1cm
girerek 4’er cm’lik uya çekiniz.

 Uyayı ölçüye uygun çekmeye özen
gösteriniz.

 Uyaların üzerine solüsyon sürünüz.

 Kemer dikiş paylarını kıvırarak
yapıştırınız.

 Köşe paylarını kalınlık yapmaması için
kesiniz.
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 Kemeri ortadan katlayarak yapıştırınız.

 Kemerin iç kısmına firma etiketi dikiniz.

 Firma etiketini kemerin iç kısmına,
kemeri ortalayacak şekilde yerleştirip,
dört tarafından 1mm’lik dikişle
tutturunuz.

 Köprü parçasının kenar dikiş paylarını
kıvırarak yapıştırınız. Çıma çekiniz.

 Her iki kenar paylarını ortada birleşecek
şekilde kıvırınız.

Astar Dikimi

 Astar yan dikişini birleştiriniz.

 Astar iç paça dikişini çekiniz.

 Fermuar bitiminden başlayarak ağı
birleştiriniz.

 Paçayı katlayınız.
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 Astarın tersi ile pantolonun tersi yüz
yüze gelecek şekilde astarı pantolona
yerleştiriniz. Fermuarın bir kenarını
astara tersinden tutturunuz.

 Fermuarın diğer kenarını da astara
tutturunuz.

 Köprüleri yerleştiriniz.
 Köprüleri ön ceplere, arka ortasına ve bu

iki noktanın arasına yerleştiriniz.

 Pantolon beli, astarın beli ve köprüleri
dikiş payından makine çekiniz.
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 Pantolon belini kemerin arasına
yerleştirerek çıma çekiniz.

 Pantolon paçası kenarını sürfile makası
ile keserek 3cm’lik uya çekiniz.

 Uyayı paça kıvırma payına yapıştırınız.

 Uya üzerine solüsyon sürerek paçayı
kıvırınız.
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 Sağ pantolon kemerinde ilik yerini ve
boyunu tespit ediniz.

 Tespit edilen yere ilik açınız.

 Sol pantolon kemerinde düğme yerini
belirleyerek düğmeyi vidalayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Ön ve arka cep parçalarına, köprü ve patlete düzgün bir şekilde
tela yapıştırdınız mı?

2
Ön pantolon cep ağzı ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun bir
şekilde yaptınız mı?

3
Ön pantolon cep pervazı ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun bir
şekilde yaptınız mı?

4
Cep karşılık parçası ile cep torbasını tekniğe uygun bir şekilde
birleştirdiniz mi?

5 Saat cebini tekniğe uygun bir şekilde hazırladınız mı?

6
Saat cebini tekniğe uygun bir şekilde cep karşılık parçasına
diktiniz mi?

7
Cep pervazı ile cep torbasını tekniğe uygun bir şekilde
birleştirdiniz mi?

8
Cep ağzına pervaz parçasını düzgün bir şekilde yerleştirerek çıma
ve gaze çektiniz mi?

9
Ön pantolonu cep karşılık parçası üzerine düzgün bir şekilde
yerleştirdiniz mi?

10 Cep torbasını tekniğe uygun bir şekilde birleştirdiniz mi?

11 Patleti tekniğe uygun olarak hazırladınız mı?

12
Sol ön pantolon ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun olarak
yaptınız mı?

13
Sağ ön pantolon ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun olarak
yaptınız mı?

14
Sol ön pantolona fermuarı tekniğe uygun bir şekilde yerleştirdiniz
mi?

15
Sol ön pantolona patleti tekniğe uygun bir şekilde yerleştirdiniz
mi?

16 Sol ön pantolona fermuarı düzgün bir şekilde diktiniz mi?

17 Sağ tarafı sol taraf üzerine düzgün bir şekilde yerleştirdiniz mi?

18 Fermuar sağ tarafına düzgün bir şekilde makine çektiniz mi?
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19
Aplike cep ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun bir şekilde
yaptınız mı?

20
Aplike cep astarlama işlemlerini tekniğe uygun bir şekilde
yaptınız mı?

21 Aplike cebi arka pantolona tekniğe uygun bir şekilde diktiniz mi?

22
Ön ve arka pantolon üst ve alt parçasını tekniğe uygun bir şekilde
birleştirdiniz mi?

23 Ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun bir şekilde yaptınız mı?

24
Arka ve ön pantolon yan dikişlerini tekniğe uygun bir şekilde
birleştirdiniz mi?

25 Ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun bir şekilde yaptınız mı?

26 Yan dikişe tekniğe uygun bir şekilde çıma çektiniz mi?

27
Pantolon iç paça dikişlerini tekniğe uygun bir şekilde
birleştirdiniz mi?

28 Ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun bir şekilde yaptınız mı?

29 Ağ dikişini tekniğe uygun bir şekilde yaptınız mı?

30 Ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun bir şekilde yaptınız mı?

31
Ağ üzerine çıma ve gaze dikişlerini düzgün bir şekilde çektiniz
mi?

32 Kemeri tekniğe uygun bir şekilde hazırladınız mı?

33 Köprüleri tekniğe uygun bir şekilde hazırladınız mı?

34 Pantolon astarını tekniğe uygun bir şekilde hazırladınız mı?

35
Astarı ve köprüleri pantolona tekniğe uygun bir şekilde
yerleştirdiniz mi?

36 Kemeri pantolona tekniğe uygun bir şekilde taktınız mı?

37
Pantolon paçası ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun bir şekilde
yaptınız mı?

38 Pantolon paçasını tekniğe uygun bir şekilde katladınız mı?

39 İlik yerini tekniğe uygun bir şekilde tespit ettiniz mi?

40 İliği tekniğe uygun bir şekilde açtınız mı?

41 Düğmeyi tekniğe uygun bir şekilde vidaladınız mı?
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42 Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

43 Araç ve gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

44 Çalışmalarınızda iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında kadın deri pantolon son ütü ve son kontrol işlemlerini tekniğine uygun olarak
yapabileceksiniz.

 Sektörde, son ütüde kullanılan makineleri ve kadın pantolonu son kontrol yapma
işlemlerini araştırınız. Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. KADIN DERİ PANTOLONU SON ÜTÜ VE
SON KONTROLÜ

3.1. Kadın Deri Pantolonu Son Ütüsü

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–3



37

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Derinin cinsine göre ütü ısısını ayarlayınız.
 Pres ütü yoksa deri üzerine bir bez

koyarak el ütüsü ile ütüleyebilirsiniz.

 Ön pantolonu pres ütüye yerleştiriniz.

 Ütüye başlamadan önce pantolon
üzerindeki kalem izlerini vazelinle
temizleyiniz.

 Ön pantolonun üst kısmını ve cepleri
ütüleyiniz.

 Fermuar yerini ütüleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Arka pantolonu ve cepleri ütüleyiniz.

 Arka paçayı yastığa geçirerek ütüleyiniz

 Paça ütüsünün daha düzgün ve kolay
olması için yastık kullanınız.
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 Pantolonu çevirerek ön paçayı ütüleyiniz.

3.2. Kadın Deri Pantolonu Son Kontrolü
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Pantolon boy ölçüsünü kontrol ediniz.

 Boy ölçülere dikkat ediniz.

 Pantolon diz yüksekliğini kontrol ediniz.

 Fermuar boyunu kontrol ediniz.

 Korsaj boyunu kontrol ediniz.

 Ön yan cep ölçülerini kontrol ediniz

 Aplike cep ölçülerini kontrol ediniz

 Ön-arka ağ uzunluğunu kontrol ediniz

 Bel genişliğini kontrol ediniz

 Basen genişliğini kontrol ediniz

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Diz genişliğini kontrol ediniz.

 Genişlik ölçülerine dikkat ediniz.

 Paça genişliğini kontrol ediniz.

 Pantolonu bir manken veya kişi üzerine
giydirerek duruş kontrolünü yapınız.

 Malzeme uyumunu kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendi kendinize ya da
arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Ütü ortamını hazırladınız mı?

2
Kadın deri pantolonunu 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?

8
Çalışmalar sırasında güvenlik kurallarına ve verimlilik
ilkelerine uydunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi 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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