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Kasalı Bond Çanta üretiminde kalıp hazırlama,kesim
yapma ve dış aksam kaplama ile ilgili bilgi ve becerilerin
öğrenilmesini sağlayan öğrenme materyalidir.
40/32
Temel Kesim, Tezgah İşlemleri, Temel Dikiş Makineleri
,Saraciyede ölçü alma,Evrak Çantası1-2 modüllerini almış
olmak
Kasalı Bond Çanta yapmak
Genel Amaç:
kasalı bond çantanın kalıp hazırlama, kesim yapma ve dış
aksam kaplama işlemlerini öğrenip ,uygulayacaksınız.
Amaçlar:
1- Modele uygun kalıp hazırlayacaksınız
2- Amaca ve tekniğe uygun kesim yapacaksınız
3- Çantada dış aksam kaplayacaksınız.
Saraciye üretim atelye ortamı, kesim araç gereci, model
mukavvası, makinesi, deri, astarlık kumaş, mukavva, tela,
mika, kağıt mika, salpa, kağıt zımpara, deri yapıştırıcısı
malzemeleri, vb saraciye malzemeleri.

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test,
çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirecektir
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;
Bu modül ile evrak çantası üretim aşamalarından kalıp hazırlama, kesim ve dış aksam
kaplama ile ilgili bir çok yeterliğe sahip olacaksınız.Bu faaliyetleri öğrenip uygulamalı
yapabileceksiniz.
Kasalı Bond Çanta, bir evrak çantası çeşididir. Kasalı çantanın bilinen evrak
çantalarından farkı, üretim tekniği ve malzeme farklılığıdır. Alışılagelmiş evrak çantasının
üretiminde, klasik çanta üretim yöntemleri uygulanır. Kasalı çantada ise, adından da
anlaşılacağı gibi, çantanın içinde ağaçtan yapılmış bir kasa bulunur ve bu kasanın
kaplanması yöntemi ile çanta oluşturulur.
Kasalı çantada önemli olan içindeki kasanın sağlam olmasıdır. Usta marangozların
hazırladığı kasalar bu sektöre de ihtiyacı gerekli kılar.
Kasalı çanta günümüzde fazla üretilmemektedir. Bunun nedeni; işçilik maliyetlerinin
yüksek oluşu ve özel ustalık gerektiriyor olmasıdır.
Kasalı çanta üretimi kaplama tekniğine dayanır. Bu tekniği öğrendiğiniz de; satranç
tahtası, tavla, şaraplık, sümen takımı gibi ve deri ile kaplanan birçok aksesuarı rahatlıkla
üretebilir hale geleceksiniz.
Kasalı Bond Çanta üretimi, iki modülden oluşmaktadır. Bu modül ile kasalı çanta
üretimi için gerekli kalıp hazırlama, kesim yapma ve dış aksam kaplama becerilerini
geliştirmiş olacaksınız. Kasalı Bond Çanta II Modülünü tamamladığınızda ise, çanta
üretimini tamamlamış olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Kasalı bond çantanın tanımını, bölümlerini ve kullanılan malzemeyi öğrenecek ve
üretimi için,kasanın modeline ve ölçülerine uygun kalıp hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Evrak çantası satış mağazalarını gezerek çanta modellerini inceleyiniz.
Kasalı Bond çantaların, ihtiyaca yönelik olarak model ve ölçü farklılıkları
hakkında araştırma yapınız.
Kasalı çantalarda kullanılan malzeme çeşitlerini araştırarak, sınıfınıza malzeme
örnekleri getirip arkadaşlarınızla birlikte inceleyiniz.
Çanta aksesuarları satan mağaza ve internet sitelerinde ürün çeşitleri hakkında
araştırma yapınız.

1. KALIP HAZIRLAMA
1.1.

Kasalı Bond Çanta

Kasalı Bond Çanta, evrak çantası çeşididir. Diğer evrak çantalarından farkı, içinde
ağaçtan yapılmış bir kasanın bulunmasıdır. Kasanın yapımında genellikle kavak ağacı
kullanılır. Kavak ağacı, hafif olmasının yanı sıra, ısı ve nemden kolay kolay etkilenmez.
Hazırlanan kasa, deri ile çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak kaplanır ve çanta
oluşturulur.
Bu çantaların özelliği, kasası sayesinde içinde barındırdığı evrağın kırışmasını
önlemesidir. Kasanın genişliğine göre diğer evrak çantalarından daha fazla evrak
barındırabilir. Çanta iç aksamında, özel evrak saklama cepleri, kalemlik, kartvizitlik, para vb.
bölümleri bulunur. (Resim 1.1)
Günümüzde kasalı bond tipi çanta fazla üretilmemektedir. Bunun nedeni, işçilik
maliyetlerinin yüksek oluşu ve özel beceri gerektiriyor olmasıdır.
Kasalı bond çanta üretiminde kullanılan kaplama tekniği; tavla, satranç, şaraplık,
sümen takımı gibi saraciye ürünlerinin üretiminde de kullanılmaktadır.
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Resim 1.1: Çantanın bölümleri

1.2.

Ölçü Alma

1.2.1. Çantanın Bölümleri
Kasalı bond çanta üretimi genellikle 4 aşamadan oluşur;





Kasa dış kaplama
Kasa iç kaplama
Aksesuar çakma
Kapak iç aksam hazırlama

Birinci aşamada kasanın gövdesi ve kolonu ( çantaya genişliğini veren kısım) kaplanır.
Yine bu aşamada kasanın kapağı ve kapak kolonu da kaplanır. Kaplama işlemi
sırasında besleme, sertleştirme ve yapıştırarak montaj tekniği uygulanır.
İkinci aşamada gövde kasanın içi ve gövde kolonu kaplanır. Kapak içi kaplanmaz.
Kapak içi, kapak iç aksamı hazırlanırken kaplanmış olacaktır.
Çanta üzerinde bulunan sap, kilit, ve kabaraların takıldığı aşamadır. Bu aksesuarların
takılabilmesi için, matkapla kasanın delinmesi gerekecektir. Kapağı gövdeye bağlayan dirsek
ise, işlem basamakları gereği, çanta tamamen bittikten sonra takılacaktır.
Son aşamada kapak içinde bulunan aksam hazırlanır. Bu aksamda, kalemlik,
kartvizitlik, özel evrak saklama cebi, kapaklı cep, iç takıma genişliğini veren körük ve
körüklü iç aksamı kapağa tutturan dil bulunur. (Resim 1.1)
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1.2.2. Malzeme Bilgisi
Kasalı bond çanta, kaplama tekniği ile oluşturulur. Kaplama sırasında, kasanın keskin
hatlarının belli olmaması için, bazı malzemeler ise beslenmesi gerekir. Ayrıca bazı iş
parçalarının da sertleştirilmesi gerekir. Çanta üretiminde kullanılan gereçler şunlardır;











Deri
Astarlık deri
Kumaş astar
Mukavva (120’lik ve 100’lük)
Salpa (0.8 kalınlık)
Mika
Kağıt mika
Sünger
Tela
Kavak ağacından hazırlanmış kasa (Resim 1.8)

Bunların dışında dikiş ipi, solüsyon, deri yapıştırıcısı, sap tenekesi (Resim 1.2), kilit
(Resim 1.3), kabara (Resim 1.4), kapak ayakları (Resim 1.5) kullanılır.

Resim 1.2: Sap tenekesi

Resim 1.3: Kilit

Resim 1.5: Kapak Ayakları

Resim 1.4: Kabara

5

1.2.3. Ölçü Alma
Kasalı bond çantada standart ölçü bulunmamakla birlikte, genellikle kullanılan ebatlar,
45x35x9 cm dir. Bu ölçüler değişiklik gösterebilir.
Bond çantada ölçü almaya dış kaplamadan başlanır. Alınan ölçüler, kasa imalatı
konusunda deneyimli bir marangoza gönderilir. Kasa; gövde ve kapak olmak üzere iki
parçadan oluşur. (Resim 1.6-1.7) Kasanın yapımında köşe bağlantılarının sağlam yapılması,
dayanıklı ve hafif ağacın kullanılması, kilit yerlerinin doğru ve düzgün açılması, kapağın
gövde üzerine oturmasını sağlayan zıvana diye tabir edilen çıkıntıların düzgün hazırlanması
önemlidir. (Resim 1.8) Kapak kasa gövdeye oturduğu zaman, gövde ve kapak arasında 2 mm
lik bir hareket boşluğu kalmalıdır. Bu boşluk, kasa deri ile kaplandığında, deri kalınlık
payıdır.

Resim 1.6: Gövde kasası

Resim 1.7: Kapak kasası

Resim 1.8: Çanta kasası
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Kasanın hazırlanması sırasında ölçülerde değişiklik meydana gelecektir. Ağaç
kuruduğunda şekil değiştirir. Bu nedenle, hazırlanmış kasalar üzerinden yeniden ölçü alınır.
Kalıplar, kasa genişliğinden yaklaşık iki cm kadar geniş olmalıdır.
Ölçü almaya gövde ve kapak deri parçaları üzerinden başlanır. Deri parça kalıplarına
göre sünger ve tela kalıp ölçülendirmesi yapılır. Dış kaplama kalıplarından sonra iç kaplama
ve iç aksam deri ve besleme kalıpları ölçülendirilir. Ölçülendirme yapılırken, milimetrik
hataların bile montajda sorun çıkarabileceğini unutmamak gerekir. Ayrıca ölçü alırken,
kaplama sırasında deri ve yardımcı malzeme kalınlıklarının, kenar kıvırmaların, ölçüleri
etkileyeceği yine unutulmamalıdır.
Kasalı bond çanta ölçüleri burada verilmemiştir. Ölçülendirme, hazırlanan kasaya göre
yapılacağı için, uygulama sırasında farklılıklar gösterecektir. Bu noktada önemli olan,
kasanın düzgün ve belirlenen ilk ölçülere uygun olarak hazırlanmış olmasıdır.

1.3. Kalıp Hazırlama
Kasalı Bond Çantada kullanılacak kalıplar aşağıda verilmiştir. Kalıpların hangi
gereçlerden kesileceği, adetleri, yarma ve tıraş kalınlıkları belirtilmiştir. Hazırlattığınız
kasaya göre aşağıdaki parçaları siz tekrar ölçülendiriniz ve verilen kalıpları ölçülere uygun
olarak çıkarınız. Kalıpları oluştururken ebatların değişmediğinden emin olunuz. Kalın model
mukavvası kullanınız. Kesim bıçağının keskin açınız. Kalıp bilgilerini, çıkardığınız kalıplar
üzerine aktarınız.
Deri Kalıpları



















Gövde ve kapak derisi ( 2 adet /1.2 mm yarma traşı)
Gövde kolon derisi (1 adet /1.0 mm yarma kalınlığı )
Kapak kolon derisi (1 adet /1.0 mm yarma kalınlığı)
Çanta dip (taban) derisi (1adet /1.2 mm yarma kalınlığı)
Sap derisi (paylı 1 adet /0.6 mm yarma kalınlığı)
Sap üst derisi (1 adet /0.8 mm yarma kalınlığı)
İç takım çerçeve derisi (paylı /1 adet/1.0 mm yarma kalınlığı)
İç takım çerçeve üstü derisi (paylı /1 adet / 1.2 mm yarma kalınlığı)
İç takım kapak üst derisi (1 adet / 1.2 mm yarma kalınlığı)
İç takım kalemlik gövde derisi (paylı /1 adet / 1.2 mm yarma kalınlığı)
İç takım kalemlik derisi (1 adet / 0.5 mm yarma kalınlığı)
İç takım yan tulum biye derisi (paylı /1 adet / )
İç takım kapak körük derisi (1 adet / 0.5 mm yarma kalınlığı)
İç takım dil derisi ( paylı /4 adet / )
İç takım cep derisi (paylı/1 adet /1.2 mm yarma kalınlığı)
İç takım orta bölme üst derisi (1 adet / 0.8 mm yarma kalınlığı)
İç takım fermuarlı cep altı ve üstü derisi (2 adet / 0.8 mm yarma kalınlığı)
İç takım sağ ve sol tulum biye derisi (2 adet/ 0.5 mm yarma kalınlığı)
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NOT: Parantez içinde –Paylı- yazan kalıplar içinde pay verilmiştir. Siz ayrıca pay
vermeyiniz. Bazı parçaların kalıpları aynıdır. Kalıplar üzerindeki bilgileri dikkatli
okuyunuz.
Kumaş Astar Kalıpları







İç takım cep içi fermuarlı torba astarı (1 adet)
İç takım orta bölme astarı (1 adet)
İç takım kapak altı astarı (1 adet)
İç takım fermuar altı astarı (1 adet)
İç takım sağ ve sol körük astarı (2 adet-Biri astarın ters yüzünden kesilecek)
Alt dip menteşe astarı (1 adet)

Astar Kalıpları












İç takım kapak içi derisi (paylı /1 adet)
İç takım çerçeve üst derisi (1 adet)
İç takım fermuarlı ön cep alt derisi (1 adet)
İç takım gövde tablet derisi (1 adet)
İç takım kapak üst tablet derisi (1 adet)
İç takım kapak alt tablet derisi (1 adet)
İç takım sağ körük derisi (1 adet)
İç takım sol körük derisi (1 adet)
İç takım menteşe kolon derisi (1 adet)
İç takım kolon derisi (2 adet)
İç takım cep içi derisi (paylı /1 adet)

Mukavva Kalıpları











İç kısım kapak ve gövde tablet mukavvası ( 2 adet-120’lik)
İç takım fermuarlı ön cep üstü mukavvası (1 adet- 100’lük)
İç takım fermuar arkası orta bölme mukavvası (1 adet-100’lük)
İç takım ön cep ön kısım mukavvası (1 adet-100’lük)
İç takım menteşe mukavvası (1 adet-120’lik)
Kapak kolon mukavvası (2 adet- 120’lik- eklenecek)
İç takım kolon mukavvası (2 adet-120’lik-eklenecek)
Gövde kolon mukavvası (2 adet-120’lik-eklenecek)
Gövde kolon mukavvası (2 adet-120’lik-eklenecek)
Kapak kolon mukavvası (2 adet-120’lik-eklenecek)

Salpa Kalıpları (0.8 Kalınlık)





Dip deri içi salpası (1 adet)
İç takım cep destek salpası (1 adet)
İç takım cep kapak destek salpası (1 adet)
Sap salpası (1 adet)
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Sünger Kalıpları (3 mm. kalınlık)







Gövde ve kapak kasa besleme süngeri (2 adet)
Çanta dip deri süngeri (1 adet)
Kapak içi süngeri (1 adet)
Kapak kasa yan süngeri (1 adet)
Gövde kasa yan süngeri (1 adet)
İç takım fermuar üstü deri süngeri (1 adet)

Tela Kalıpları







Gövde ve kapak kasa besleme telası (2 adet)
Çanta dip deri içi telası (1 adet)
İç takım kapak içi telası (1 adet)
Kapak kasa yan telası (1 adet)
Gövde kasa yan telası ( 1 adet)
İç takım fermuar üstü deri telası (1 adet)

Mika Kalıpları



Çerçeve mikası (1 adet)
İç takım dil içi mikası ( kağıt mikadan kesilecek-2 adet)

Araçlama Kalıpları








İç takım cep araçlama
İç takım kapak içi araçlama
İç takım dil araçlama
İç takım çerçeve araçlama
İç takım çerçeveli deri araçlama
İç takım kalemlik gövdesi araçlama
Üst sap derisi araçlama

Şablon Kalıpları



Dil vidası şablonu
Kapak iç takım montaj şablonu

Aşağıda, bazı kalıplar gerçek büyüklüklerinde, bazıları ise ölçülendirilerek çizilmiştir.
Kalıplar üzerindeki bilgileri dikkatle okuyarak ve ölçeklerini dikkate alarak çıkarınız. Ancak
gerçek ölçüleri kaplayacağınız kasa ölçüleri belirleyecektir. Verilen kalıplar üzerinden,
kasanıza uygun ölçülendirme yapınız.
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Çizim 1.1: Çanta kalıpları
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Çizim 1.2: Çanta kalıpları
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Çizim 1.3: Çanta Kalıpları
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Çizim 1.4: Çanta Kalıpları
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Çizim 1.5: Çanta kalıpları
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Çizim 1.6: Çanta kalıpları
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Çizim 1.8: Çanta kalıpları
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Çizim 1.9: Çanta kalıpları
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Çizim 1.10: Çanta kalıpları
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Çizim 1.11: Çanta kalıpları
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Çizim 1.12: Çanta kalıpları
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Çizim 1.13: Çanta kalıpları
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Çizim 1.14:Çanta kalıpları
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Çizim1.15:Çanta kalıpları
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Çizim 1.16:Çanta kalıpları
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Çizim 1.17: Çanta kalıpları
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Çizim 1.18: Çanta kalıpları
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Çizim 1.19:Çanta kalıpları
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Çizim 1.20: Çanta kalıpları
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Çizim 1.21: Çanta kalıpları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler
1. Çizim masası
2. Kesim masası
3. Model mukavvası
4. Mezur
5. Kesim bıçağı
6. Masat, eğe
7. Çelik cetvel
8. Kalem
9. Kesim lastiği
10. Kasa
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, bond çanta kalıbı
hazırlayınız.

İşlem basamakları
 Kalıp hazırlamak için gerekli araç
ve gereçleri hazırlayınız.
 Kesim bıçağını bileyiniz.
 Verilen ölçülere uygun olarak deri
kalıplarını çıkarınız.
 Verilen ölçülere uygun olarak
kumaş astar kalıplarını çıkarınız.
 Verilen ölçülere uygun olarak astar
kalıplarını çıkarınız.
 Verilen ölçülere uygun olarak
mukavva kalıplarını çıkarınız.
 Verilen ölçülere uygun olarak salpa
kalıplarını çıkarınız.
 Verilen ölçülere uygun olarak
sünger kalıplarını çıkarınız.
 Verilen ölçülere uygun olarak tela
kalıplarını çıkarınız.
 Verilen ölçülere uygun olarak mika
kalıplarını çıkarınız.
 Verilen ölçülere uygun olarak
araçlama kalıplarını çıkarınız.
 Verilen ölçülere uygun olarak
şablon kalıplarını çıkarınız.
 Kalıpların elinizdeki kasaya
uygunluğunu kontrol ederek
gerekiyorsa kalıpları yeniden
ölçülendiriniz.

Öneriler
 Doğru araç gereç hazırladığınızdan emin
olunuz.
 Elinizi kesmemeye özen gösteriniz.
 Doğru ve hassas ölçü alınız.
 Ölçülerin doğruluğunu kontrol ediniz.
 Hatalı kalıbın, montajda problem çıkaracağını
unutmayınız.
 Malzemeyi ve zamanı ekonomik kullanınız.
 Kaza risklerine karşı dikkatli olunuz.
 İş önlüğü giyiniz.
 Çalışmalarınızı arkadaşlarınızın ki ile
karşılaştırınız.
 Kalıplar üzerine kalıp bilgilerini yazmayı
unutmayınız.
 Doğru kalıp elde etmek için kesim bıçağınızı
sık sık bileyiniz.
 Kalıpları büyük parçalardan başlayarak
çıkarınız.
 Öğretmeniniz veya sektör elemanı ile birlikte
çalışmanızı değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru(D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.

( ) Kasalı çantaya genişliğini veren kısma kolon denir.
( ) Kasa üzerinde bulunan kilit boşluklarına zıvana denir.
( ) Ölçü almaya kasanın gövdesinden başlanır.
( ) Çanta parçaları kasaya göre ölçülendirilir.
( ) Kapak, gövde kasa üzerine kapatıldığında, hiç boşluk kalmamalı, tam oturmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız uygulama testine geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Evet

Hayır

Kalıp hazırlamak için gerekli araç ve gereçleri
hazırlayınız.
Kesim bıçağını bileyiniz.
Verilen ölçülere uygun olarak deri kalıplarını
çıkarınız.
Verilen ölçülere uygun olarak kumaş astar
kalıplarını çıkarınız.
Verilen ölçülere uygun olarak astar kalıplarını
çıkarınız.
Verilen ölçülere uygun olarak mukavva
kalıplarını çıkarınız.
Verilen ölçülere uygun olarak salpa kalıplarını
çıkarınız.
Verilen ölçülere uygun olarak sünger kalıplarını
çıkarınız.
Verilen ölçülere uygun olarak tela kalıplarını
çıkarınız.
Verilen ölçülere uygun olarak mika kalıplarını
çıkarınız.
Verilen ölçülere uygun olarak araçlama
kalıplarını çıkarınız.
Verilen ölçülere uygun olarak şablon kalıplarını
çıkarınız.
Kalıpların elinizdeki kasaya uygunluğunu
kontrol ederek gerekiyorsa kalıpları yeniden
ölçülendirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, HAYIR yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Kasalı bond çanta kesim tekniklerini öğrenecek, elde firesiz ve net deri ve iç aksam
malzemelerinin kesimini yapacaksınız.

ARAŞTIRMA



Malzemeye uygun kesim tekniği kullanmanın önemini arkadaşlarınız ile
tartışınız.
Elde ve makinede kesim arasındaki nitelik farkını, arkadaşlarınız ile tartışınız.

2. KESİM
2.1. Kesim Teknikleri
2.1.1. Makasla Kesim
Kalıplar malzeme üzerine çizilerek, makasla tek ya da çok katlı yapılan kesimdir.
Zaman aldığı ve kesim hata payı yüksek olduğu için pek tercih edilmez. Kesim için
geliştirilmiş makinelerin olmaması durumunda kullanılacak bir yöntemdir.

2.1.2. Preste Kesim
Saraciyede, özellikle yüksek miktarda kesimin yapılacağı durumlarda kullanılan , pres
makinelerinde, kesim bıçakları ile yapılan kesim yöntemidir. Zamandan ve fire verme payı
az olduğu için malzemeden tasarruf sağlar. (Resim 2.1)

2.1.3. Giyotinde Kesim
Giyotin makinesi, şerit kesme makinelerinden önce düz hatlı şerit kesiminde
kullanılan makinedir. Gelişen teknoloji ve üretilen yeni makinelerden sonra, kullanım alanı
oldukça azalmıştır. (Resim 2.2)
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Resim 2.1: Preste kesim

Resim 2.2: Giyotinde kesim

2.1.4. Pastal (Motor) Kesim
Pastal, motorla çalışan, tabanca şeklinde elle kumanda edilen alettir. Pastal kesim ,
zamandan tasarruf sağlamak için, yüksek adetli kesimlerde tercih edilir. Elli kat kumaşın tek
seferde kesimi mümkündür. (Resim 2.3)

Resim 2.3: Pastalla kesim

2.1.5. Bıçakla Kesim
Kesim bıçağı ile elde yapılan kesimdir. Az sayıda üretim yapılacaksa tercih edilir. Bu
modülde elde bıçakla kesim tekniği uygulanmıştır.
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2.2. Kesim İşlemi
Kesim masası hazırlanır. Kesim bıçağı bilenir. Kesim mukavvasına aktarılan çanta
kalıpları hazırlanır.
Kesime gövde kalıbından başlanır. Ön ve arka gövdeyi oluşturacak gövde kalıbı kesim
masasına yerleştirilerek, kesim bıçağı ile kaydırma yapmadan iki adet kesilir. (Resim 2.4)
Aynı şekilde, bir önceki faaliyette verilmiş olan deri kalıpları, belirtilen sayılarda deriyi
ekonomik kullanarak ve büyük parçadan başlanarak deri kesim işlemi tamamlanır.

Resim 2.5:Sünger kesimi

Resim 2.4: Deri kesimi

Deri kalıplarının kesiminden sonra, sünger kalıpları hazırlanır. Sünger kalıpları, 3 mm
kalınlığındaki süngerden, gerekli sayılarda kesilir. Sünger kesimi maket bıçağı ile yapılırsa
daha düzgün bir kesim elde edilir. (Resim 2.5)

Resim 2.7: Kumaş astar kesimi

Resim 2.6: Tela kesimi
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Tela kalıpları hazırlanır ve gerekli sayıda kesimleri yapılır. Kesim, keskin açılmış
kesim bıçağı ile büyük parçalardan başlanarak yapılır. (Resim 2.6)
Aynı şekilde, kumaş astar kesimleri de yapılır. (Resim 2.7) Kumaş astar baskılı ise,
körüklerden biri kesilirken, astarın ters yüzünden kesilmelidir.
Astar kalıpları hazırlanır ve ilgili sayılarda kesimi yapılır. (Resim 2.8) Malzeme
kesimine büyük kalıplardan başlanarak deri kullanımında ekonomi sağlanır.
Sertleştirmede kullanılacak olan mukavva kesiminde 100’ lük (kalın) ve 120’lik (ince)
mukavva kullanılacaktır. Hangi kalınlığın hangi parçada kullanılacağı kalıplar üzerinde
belirtilmiştir. Buna göre kalıplar, uygun olan mukavvalardan belirtilen sayıda kesilir. (Resim
2.9)

Resim 2.8: Astar kesimi

Resim 2.9: Mukavva kesimi

Mika ve kağıt mikasından kesilecek olan kalıplar, malzeme üzerine yerleştirilerek,
ilgili sayıda kesim bıçağı ile kesilir. (Resim 2.10)
Beslemede kullanılacak olan salpa kalınlığı 0.8 olmalıdır. Bu kalınlıktaki salpa üzerine
ilgili kalıplar yerleştirilerek kesimi yapılır. (Resim 2.11)

Resim 2.10: Mika kesimi

Resim 2.11: Salpa kesimi
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Kesimi yapılan tüm malzemelerin kesim hatası olup olmadığı kontrol edilir. Kalıplar
üzerinde varsa montaj ve orta işaretleri, kesilen malzeme üzerine mutlaka aktarılır. Kalıplar
üzerinde deri ve deri parçalarının yarma kalınlıkları ve kenar tıraşı payları verilmiştir. Yarma
ve kenar tıraşı yapılacak olan parçalar ayrılır.
Yarma makinesi kalınlık ayarı yapılır. Yarmadan geçirilecek olan deri uygun
kalınlıklarla inceltilir. Parçalar yarmaya verilmeden önce, deneme parçası üzerinde kalınlık
kontrolünün yapılması uygun olacaktır.
Kenar tıraşı yapılacak olan parçalar, tıraş makinesine alınır. Tıraş makinesinin,
parçalara göre, kalınlık ve genişlik ayarı yapılır. Deneme parçası üzerinde ayar kontrolü
yapılır. Parçaların kenar tıraşları, kalıplar üzerinde verilen ölçülere göre yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

İstenen renkte deri
Çanta kalıpları
Kesim bıçağı
Masat, eğe
Kesim lastiği
Kesim masası
Çelik cetvel
100’lük ve 120’lik mukavva
Kumaş astar
Astarlık deri
Mika
Kağıt mika
Maket bıçağı
0.8 lik salpa
3 mm lik sünger
Tela
Yarma makinesi
Tıraş makinesi

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, çanta parçalarını
elde kesiniz.

İşlem basamakları

Öneriler

 Kesim bıçağını bileyiniz.

 Elinizi kesmemeye özen gösteriniz.

 Deri kalıplarını bıçak ve çelik
cetvel yardımı ile kesiniz.
 Sünger kalıplarını maket bıçağı ve
çelik cetvel yardımı ile elde kesiniz.
 Tela kalıplarını bıçak ve çelik
cetvel yardımı ile kesiniz.
 Kumaş astar kalıplarını elde
kesiniz.
 Astar kalıplarını elde kesiniz.

 Kesim yaparken bıçağı kaydırmayınız.

 Mukavva kalıplarını kesiniz.
 Mika kalıplarını elde kesiniz.

 Uygun kalınlıkta mukavva kullandığınızdan
emin olunuz.
 Kesim yaparken bıçağı kaydırmayınız.

 Salpa kalıplarını elde kesiniz.

 Kesim risklerine karşı dikkatli olunuz.

 Kalıbı kesmemeye özen gösteriniz.
 Kesim risklerine karşı dikkatli olunuz.
 Bıçağın keskinliğini kontrol ediniz.
 Malzemeyi ekonomik kullanınız.
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 Birleştirme ve orta işaretlerini
gereçler üzerine aktarınız.
 Yarma tıraşı yapınız.

 Hatalı işaret almanın çanta montajında sorun
çıkaracağını unutmayınız.
 Doğru ayar yaptığınızdan emin olunuz.

 Kenar tıraşı yapınız.

 Numune üzerinde ayar kontrolü yapınız.

 Kesimin istenen niteliklerde olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Öğretmeniniz veya sektör temsilcisi ile kesim
işleminin doğruluğunu kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) Pastal ile düz hatlı kesimler yapılır.
) Pres makinesinde 50 kata kadar tek seferde kesim yapılabilir.
) Deri kesimi maket bıçağı ile yapılmalıdır.
) Bu çantada üretilecek salpa kalınlığı 0.8 olmalıdır.
) Bu çantada kullanılacak sünger kalınlığı 2 mm olmalıdır.

.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Değerlendirme ölçütleri
Kesim bıçağını bileyiniz.

Evet

Hayır

Deri kalıplarını bıçak ve çelik cetvel yardımı ile
kesiniz.
Sünger kalıplarını maket bıçağı ve çelik cetvel
yardımı ile elde kesiniz.
Tela kalıplarını bıçak ve çelik cetvel yardımı ile
kesiniz.
Kumaş astar kalıplarını elde kesiniz.
Astar kalıplarını elde kesiniz.
Mukavva kalıplarını kesiniz.
Mika kalıplarını elde kesiniz.
Salpa kalıplarını elde kesiniz.
Birleştirme ve orta işaretlerini gereçler üzerine
aktarınız.
Yarma tıraşı yapınız.
Kenar tıraşı yapınız.
Kesimin istenen niteliklerde olup olmadığını
kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise
bu yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Kasalı bond çantada dış aksam kaplama tekniklerini öğrenecek ve
yapacaksınız

uygulamalı

ARAŞTIRMA




Çanta satış mağazalarını gezerek, dış kaplamaları inceleyiniz.
Çanta satış mağazalarını gezerek kasa çeşitlerini ve ebatlarını araştırınız.
Kasalı Bond çanta üreten fabrika ve atölyeleri gezerek, kaplama teknikleri
hakkında araştırma yapınız.

3. DIŞ AKSAM KAPLAMA
3.1. Dış Aksam
Kasalı bond çanta, kaplama tekniği ile üretilen evrak çantası türüdür. Kaplanacak
malzeme, kontroplak kasadır. Bu kasanın görünen dış yüzü çantanın dış aksamını oluşturur.
Kasanın sert görüntüsünü kırmak için, kasa deri ile kaplanmadan önce, sünger ve
teladan oluşan besleme malzemeleri ile desteklenir. Bu işlem aynı zamanda, kasanın sert
darbelerle kırılmasını ve çatlamasını da önler. Kasa yapımında genellikle kavak ağacı
kullanılır. Kavak ağacı, diğer ağaç türlerine göre ısı ve nemden daha az etkilenir. Ayrıca
daha hafiftir.
Kasanın ve kaplamada kullanılacak derinin besleme malzemeleri ile desteklenerek,
kasanın görünmez hale getirilmesi süreci, dış aksamın oluşturulması sürecidir.

Resim 3.1: Dış aksam
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Kasa iki bölümden oluşur. Gövde ve kapak. Bu iki bölüm aynı yöntemle kaplanır.
Kasaya genişliğini veren yan kenarlara kolon denir.
Dış aksam üzerinde, kilit ve sap bulunur. Sap ve kilit, gövde kolonu üzerine
montajlanır. (Resim 3.2)
İç aksam ise çanta kasasının iç kısmıdır. Çanta içine konulacak evraklar bu bölümde
bulunur. İç aksam kaplama tekniği, dış aksama göre daha farklı ve basittir. (Resim 3.3) Bu
bölümün iç hacmini gövde kasanın kolon genişliği oluşturur.

Resim 3.3: İç aksam

Resim 3.2: Kolon

Çanta içinde ayrıca özel evrak saklama cepleri, kalemlik, kartvizitlik, ve ceplerin
bulunduğu bölüm vardır. Bu bölüm, kapak iç aksamında yer alır. (Resim 3.4) Kapak iç
aksam da yer alan parçalar önce tek tek hazırlanır ve tablet denilen modül üzerine
montajlanır.

Resim 3.4: Kapak iç aksam
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Çanta yapımına önce dış aksam kaplamadan başlanır. Daha sonra sırasıyla, aksesuar
çakma, iç aksam kaplama ve kapak iç aksam hazırlama gelir.

3.2. Dış Aksam Kaplama
3.2.1. Besleme Yapma
Kasa kaplanmadan önce, kasa üzerindeki pürüzlerin ve ağaç tozlarının iz yapmaması
için giderilmesi gerekir. Bu işlem zımpara ile yapılır. Kasa, kağıt zımparası ile zımparalanır
ve tozları silinir. Ayrıca, gövde ve kapak kasanın iç içe geçerek kapanmasını sağlayan bir
çıkıntı bulunur. Bu çıkıntıya sektörel tabirle zıvana denir. Zıvananın iyi zımparalanması çok
önemlidir. Çünkü bu kısımda sadece deri bulunacak ve iyi zımpara yapılmaz ise kasa
üzerindeki pürüzler belli olacaktır. (Resim 3.5)

Resim 3.5: Zımparalama işlemi

Gövde ve kapak derilerin ters yüzünün tamamına deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 3.6)
Gövde ve kapak kasa besleme telaları deriler üzerine yapıştırılır. (Resim 3.7) Telalama
işlemi, derinin salma yapmaması için uygulanır. Telaların iyi yapışması için kapak ve dip
deriye soğuk ayna yapılır. (Resim 3.8)

Resim 3.6: Gövde derilere yapıştırıcı sürme

Resim 3.7: Gövde derilere tela yapıştırma
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Gövde ve kapak kolon derilerine de deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 3.9) Gövde ve
kapak kasa yan besleme telaları, deriler üzerine kaydırma yapmadan yapıştırılır. Tela
yapıştırılırken eğri kenardan 1 cm. kıvırma payı bırakılmalıdır. Deride, diğer kenarda kalan
boşluk, kasa içine kıvrılacaktır. (Resim 3.10) Gövde derilerde olduğu gibi soğuk ayna
işlemine tabi tutulur.

Resim 3.9: Kolonlara yapıştırıcı sürme

Resim 3.8: Ayna yapma

Resim 3.10: Tela yapıştırma

Resim 3.11: Kolon mukavvasına
yapıştırıcı sürme

Kapak ve gövde kolon mukavvalarına deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 3.11)
Mukavvaya sünger yapışacaktır. Ancak deri yapıştırıcısı, süngerin erimesine neden olur. Bu
nedenle, yapıştırıcının iyice kuruması beklenmelidir. İkinci yol ise, yapıştırıcıyı mukavvanın
sadece kenarlarına, 5 mm. içerden sürülmesidir. Kapak ve gövde kasa yan besleme
süngerleri, mukavvalar üzerine kaydırma yapmadan ve bir defada yapıştırılır. (Resim 3.12)
Kapak ve gövde kolon derilerinin oval kenarlarına, telaya kadar deri yapıştırıcısı
sürülür. (Resim 3.13) Kolon mukavvaları, deri üzerine, süngerli yüz içerde kalacak şekilde,
kenardan 7 mm. kıvırma payı verilerek yapıştırılır. (Resim 3.14)

46

Kolonların ön yüzü çevrilerek, elin kenarı ile vurularak, yapışma sağlamlaştırılır ve
süngerin belirmesi sağlanır. (Resim 3.15)

Resim 3.12: Sünger yapıştırma

Resim 3.13: Kolon derilere yapıştırıcı sürme

Resim 3.14: Mukavvayı deriye yapıştırma

Resim 3.15: Elle sabitleme

Kolon derilerin oval kenarına, mukavvayı da kapsayacak şekilde kıvırmalık yapıştırıcı
sürülür. (Resim 3.16)Kemik yardımı ile kenar kıvrılır. (Resim 3.17) Eğri hatlar kıvrılırken
büzgü yapmamaya ve deri ile mukavva arasında boşluk bırakmamaya dikkat edilmelidir.
Kıvrılan kenar, sağlamlaşması için çekiçlenir.
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Resim 3.16: Kıvırmalık sürme

Resim 3.17: Kenar kıvırma

Kıvrılan kenar derinin, zımparalanarak ya da kesim bıçağı ile kazınarak cildi alınır.
(Resim 3.18) Bu işlem, derinin yapışacağı diğer deri yüzeyi daha sağlam tutması için yapılır.
Beslemesi yapılmış olan gövde ve kapak kolonun, kıvrılan oval kenarları, 120 numara
iğne, 30 numara iplik ile, cm’ye 3 dikiş düşecek şekilde 2.5 mm. içerden makinede
dikilir.(Resim 3.19)

Resim 3.18: Derinin cildini alma

Resim 3.19: Makinede kenar dikme

3.2.2. Kasayı Kaplama
Gövde kasanın üst yüzeydeki 4 kenarına, 0.5 cm üste, 0.5 cm. yana gelecek şekilde,
deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 3.20) Kasa üzerine sünger yapışacaktır. Yapıştırıcının
süngeri eritmemesi için iyice kuruması beklenir. Kuruduktan sonra gövde kasa besleme
süngeri, kasa üzerine yapıştırılır. (Resim 3.21) Süngerin kasaya 3 kenardan sıfır olması, kilit
delikleri olan kenardan yaklaşık 1 cm. aşağı taşması gerekmektedir. Eğer herhangi bir kalıp
hatası var ise sünger bu aşamada araçlanır.
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Kapak kasaya da aynı işlem uygulanır.

Resim 3.20: Kasaya yapıştırıcı sürme

Resim 3.21: Kasaya sünger yapıştırma

Gövde derinin 4 kenarına, telaya kadar deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 3.22) Gövde
kasanın sünger yapışan 4 kenarına da 1.5 cm. den deri yapıştırıcısı sürülerek, gövde deri
kasaya, 4 kenarından iyice gerdirilerek yapıştırılır. (Resim 3.23) Burada dikkat edilmesi
gereken, derinin yuvarlak köşelerinin, kilit deliklerinin bulunduğu kenara getirilmesidir.
Ayrıca gerdirerek yapıştırma işlemi yapılırken, köşelerde pili ve büzgü yapmadan köşe
derilerin iyi yedirilmesi gerekir.

Resim 3.22: Gövde deriye yapıştırıcı sürme

Resim 3.23: Gövde kasayı kaplama

Aynı işlem kapak kasaya da uygulanır. (Resim 3.24)
Kasaya kıvrılan kenarların, iyi yapışmanın sağlanması için, zımpara ya da bıçak ile
cildi alınır. (Resim 3.25) Bu işlem sırasında derinin görünecek olan üst yüzeyine taşmamaya
dikkat edilmelidir.

49

Resim 3.24: Kapak kasayı kaplama

Resim 3.25: Derinin cildini alma

Kapak ve gövde kolonların içine tüm yüzeye deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 3.26)
Gövde ve kapak kasanın da kolon yapışacak kenarlarına da (4 kenar) komple deri
yapıştırıcısı sürülür. (Resim 3.27) Bu işlem sırasında yapıştırıcının deri üst yüzeye
taşmamasına dikkat edilmelidir.

Resim 3.26: Kolona yapıştırıcı sürme

Resim 3.27: Kasaya yapıştırıcı sürme

Kasa köşelerinin düzgün oturması için, kasaların ve kolonların ortaları bulunur ve
kolonlar kasa kenarlarına yapıştırılır. (Resim 3.28) Kolonların oval kenarlarının, kasa önüne(
sünger taşan kenar) oturmasına ve dikişli kenarın üste gelmesine dikkat edilir. Kolonlar kasa
çevresince döndürülerek kolon uçları kasanın arka kenarına yapıştırılır. (Resim 3.29)
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Resim 3.28: Kolon yapıştırma

Resim 3.29: Kasa köşelerini dönme

Gövde ve kapak kasaya yapıştırılmış olan kolonlar çekiçlenerek, yapıştırma işlemi
sabitlenir. (Resim 3.30)

Resim 3.30: Çekiçle sabitleme

Resim 3.31: Kolonları kasa içine kıvırma

Kasadan sarkan kolon uçları, kasa içine kıvrılacaktır. Bunun için, kasa iç kenarlarına
ve daha önce bahsettiğimiz zıvana kısımlarına deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim 3.31)
Kapak kasa kolonları, kapak kasa iç kenarını tamamen kaplayacaktır. Bu kaplama
üstüne herhangi bir parça gelmeyecektir. Bu nedenle kıvırmaların çok düzgün yapılması
gerekir.
Kasada zıvana diye tabir edilen, daha önce bahsettiğimiz girintili kenarların boşlukları
kemik ile alınarak yapıştırılır.(Resim 3.32) Dik açılı köşelere, gerekiyorsa çentik atılarak
köşe kıvırmaları yapılır. Ancak çentik atmak gerekiyorsa sadece gövde kasaya atılmalıdır.
(Resim 3.33)
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Resim 3.32: Kasada kenar kıvırma

Resim 3.33: Kapak kasada köşe kıvırma

Gövde ve kapak kasanın kolon kaplamaları tamamlanmıştır. (Resim 3.34- 3.35)

Resim 3.34: Kasada köşe kaplama

Resim 3.35: Kaplanmış kasa

3.2.3. Çantada Dip Kaplama
Taban (dip); çantanın zemine oturtulduğu alt kısmıdır. Dip kalıbı genellikle çanta
gövde ve kapağı kaplandıktan sonra ortaya çıkan ölçüye göre hazırlanır. Bu modülde dip
kalıpları verilmiştir. Ancak bu kalıplar uygulanmadan önce, kaplanan kasa üzerinden ölçüler
alınarak, kalıpların uygunluğunun kontrol edilmesi daha uygun olacaktır. Uygun değilse, dip
deri içi salpası kalıbının yeniden çıkarılması gerekir.
Kasa parçaları üst üste oturtulur. Kapak kolon başlangıcından, gövde kolon bitimine
dar kenardan ölçü alınır. (Resim 3.36) Kasanın boy ölçüsü de alınır. Boy ölçüsü alınırken,
her iki kenardan da 1-1.5 cm içerden ölçülendirme yapılır.
Alınan ölçüyle aynı ebatlarda dip deri içi salpa kalıbı çıkarılır ve kesimi yapılır.
(Resim 3.37) Salpa kalıbının 4 kenarı 2’şer mm küçültülerek, çanta dip deri besleme sünger
ve tela kalıbı çıkarılır ve kesimleri yapılır. Çanta dip deri kalıbı salpa kalıbının 4 kenarından
7’şer mm büyük olmalıdır.( Dip kalıpları 1. faaliyette verilmiştir. Burada kalıpların kontrolü
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yapılmalıdır.) Dip deri besleme telası ortalanarak dip deriye deri yapıştırıcısı ile yapıştırılır.
(Resim 3.38) Deri yapıştırıcısı derinin tüm yüzeyine sürülmelidir. (Dip derinin kenar
tıraşının yapıldığından emin olunuz.)

Resim 3.36: Dip ölçüsü alma

Resim 3.37: Salpa kesimi

Dip deri içi salpanın 4 kenarına 0.5 cm genişlikte deri yapıştırıcısı sürülür. Dip deri
besleme süngeri salpa üzerine yapıştırılır. (Resim 3.39)

Resim 3.39:Salpayı sünger ile besleme

Resim 3.38: Dip deriyi tela ile besleme

Süngerle beslenmiş dip salpası, tela ile beslenmiş dip deri üzerine ortalanarak
yapıştırılır. (Resim 3.40) Süngerli kısım içerde kalacaktır. Süngerin erimemesi için, derinin
kenar kıvırmalığına çok ince şekilde deri yapıştırıcısı sürülmelidir. Sağlam yapışmanın
sağlanması için dip deriye soğuk ayna yapılır.
Dip derinin 4 kenarına salpayı da kapsayacak şekilde kıvırmalık yapıştırıcı sürülür.
(Resim 3.41) Deri köşeleri rahat dönmesi için kesilir. (Resim 3.42) Salpanın görünmemesi
için fazla derine girilmemelidir.
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Resim 3.40: Salpa ve deriyi birleştirme

Resim 3.41: Kıvırmalık sürme

Dip derinin, elde ya da kenar kıvırma makinesinde 4 kenarı kıvrılır. (Resim 3.43)

Resim 3.42: Köşe kesme

Resim 3.43: Kenar kıvırma

Derinin kasaya iyi yapışması için cildi alınır. (Resim 3.44)
Dikiş makinesi dikime hazırlanır. 120 numara iğne, 30 numara iplik ile, cm ye 3 dikiş
gelecek şekilde 2.5 mm içerden dikilir. (Resim 3.45)

Resim 3.45: Makinede kenar dikişi

Resim 3.44: Derinin cildini alma
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Kasanın kapak ile gövde arasındaki mesafe ölçülüp, kapağın bittiği yer işaretlenerek, o
hattan da bir sıra makine dikişi atılır. (Resim 3.46)

Resim 3.46: Orta dikişi

Resim 3.47: Kasaya yapıştırıcı sürme

Gövde ve kapak kasanın dip kenarına tüm yüzeye deri yapıştırıcısı sürülür. (Resim
3.47) Gövde deri üzerine yapıştırıcı taşırmamaya dikkat edilmelidir. Dip derinin de tüm
yüzeyine yapıştırıcı sürülür. (Resim 3.48) Yapıştırıcının kuruması beklenir.

Resim 3.48: Dip deriye yapıştırıcı sürme

Resim 3.49: Kasayı kapatma

Kasa gövde ve kapağı kaydırmadan üst üste bindirilir. (Resim 3.49) Dip deri, kasa
dibine ortalanarak yapıştırılır. (Resim 3.50) Dip deri üzerindeki kapak dikişinin kapak
hizasına geldiğinden emin olunmalıdır. Kasanın ayrılmaması için yapıştırma sırasında bir
kişinin kasayı tutması uygun olacaktır. Dip deri kasa dibine yapıştığında, uzun kenarlardan
kasaya sıfır, kısa kenarlardan 1 cm içerde kalmalıdır.
Dip derinin kasa dibine, doğru olarak yapıştığından emin olunduğunda, deri
çekiçlenerek yapışma sağlamlaştırılır.
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Resim 3.50: Dip deriyi kasaya yapıştırma
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Resim 3.51: Dip deriyi çekiçleme

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
.
Kullanılacak Araç-Gereçler
1- Ayna makinesi
2- Kenar kıvırma makinesi
3- Dikiş makinesi
4- 30 numara dikiş ipi
5- Siper
6- Deri yapıştırıcısı
7- Yapıştırıcı kabı
8- Çekiç
9- Kesim bıçağı
10- Çelik cetvel
11- Kemik
12- Kasa
13- Kağıt zımpara
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak kasalı çantanın dış
aksamını kaplayınız.

İşlem basamakları
 Kasa zıvanalarını zımparalayınız.
 Gövde ve kapak deriyi tela ile
besleyiniz.
 Gövde ve kapak kolonları tela ile
besleyiniz.
 Gövde ve kapak kolon mukavvasına
sünger yapıştırınız.
 Gövde ve kapak kolon mukavvalarını
kolon derilere yapıştırınız.
 Gövde ve kapak kolon kenar
kıvırmalarını yapıp derinin cildini
alınız.
 Gövde ve kapak kolonlarının kıvrılan
kenarlarını makinede dikiniz.
 Gövde ve kapak kasaya sünger
yapıştırınız.
 Gövde ve kapak derilerini kasalara
yapıştırınız.
 Kasaya kıvrılan kenar derilerin
cildini alınız.

Öneriler
 Kağıt zımpara kullanınız.
 Yapıştırıcıyı deriye sürünüz.
 Telayı deriye kaydırmadan yapıştırınız.
 Süngeri eritmemeye dikkat ediniz.
 Mukavvayı deriye kaydırmadan
yapıştırınız.
 Sadece eğri kenarı kıvırınız ve derinin
cildini alırken sadece kıvrılan kenara
uygulayınız ve yüzeye taşırmayınız.
 Dikiş ayarını doğru yapınız ve siper
kullanınız.
 Süngeri eritmemek için yapıştırıcıyı çok
ince sürünüz ve kurumasını bekleyiniz.
 Deriyi iyi gerdirerek, köşeleri düzgün
yapıştırınız.
 Deri yüzeye zarar vermemeye özen
gösteriniz.
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 Kolon kenar derilerinin artan
kısımlarını kasa içine kıvırarak
yapıştırınız.
 Kasa dip ölçüsünü alarak, dip
kalıpları ile karşılaştırınız.

 Yapıştırmaya ön ortadan başlayarak, kasa
kenarına paralel yapıştırmaya dikkat ediniz.
Kolonların eğri kenarlarını, ön kenara
yerleştiriniz.
 Kasa zıvana kısımlarının boşluklarını kemik
ile alarak, iç köşelere gerekiyorsa çentik
atınız.
 Ölçüyü kapak kasa kenarından gövde kasa
kenarı arasında alınız.

 Dip deriyi tela ile besleyiniz.

 Yapıştırıcıyı sadece deriye sürünüz.

 Dip salpayı sünger ile besleyiniz.

 Süngeri yapıştırıcı ile eritmemek için ince
sürünüz ve kurumasını bekleyiniz.

 Dip salpayı dip deriye yapıştırınız.

 Salpayı deriye ortalayarak yapıştırınız.

 Dip deri kenarlarını kıvırarak
kıvrılan kenarın cildini alınız.
 Dip derinin 4 kenarını makinede
dikiniz.
 Dip deriyi kasa dibine ortalayarak
yapıştırarak çekiçleyiniz.
 Yapılan işlemin niteliğinin kriterlere
uygunluğunu kontrol ediniz.

 Deri yüzeyine zarar vermemeye özen
gösteriniz.
 Makine ayarlarını doğru yapınız ve siper
kullanınız.

 Gövde ve kapak kolonlarını kasa
kenarlarına yapıştırarak çekiçleyiniz.

 Deriyi ortaladığınızdan emin olunuz.
 Öğretmeniniz veya sektör temsilcisi ile
işlemin doğruluğunu değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız
1.
2.
3.
4.
5.
6.

( ) Soğuk ayna, deriyi ütülemek için yapılır.
( ) Tela kolon derilere, düz kenarına 1 cm kıvırma payı bırakılarak yapıştırılır.
( ) Deri yüzeyini kazıyarak yapılan cilt alma işlemi, derinin yapışacağı diğer deri
yüzeyi daha iyi tutması için yapılır.
( ) Sünger kasaya yapıştırılırken, kasa kenarlarına 4 kenardan da sıfır olacak şekilde
yapıştırılır.
( ) Kolonlar kasaya ön ortadan başlanarak yapıştırılır.
( ) Dip; çantanın zemine oturtulduğu alt kısmıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz

Değerlendirme ölçütleri

Evet

1.

Kasa zıvanalarını zımparaladınız mı?

2.

Gövde ve kapak deriyi tela ile beslediniz mi?

3.
4.

Gövde ve kapak kolonları tela ile beslediniz mi?
Gövde ve kapak kolon mukavvasına sünger
yapıştırdınız mı?
Gövde ve kapak kolon mukavvalarını kolon
derilere yapıştırdınız mı?
Gövde ve kapak kolon kenar kıvırmalarını yapıp
derinin cildini aldınız mı?
Gövde ve kapak kolonlarının kıvrılan kenarlarını
makinede diktiniz mi?
Gövde ve kapak kasaya sünger yapıştırdınız mı?
Gövde ve kapak derilerini kasalara yapıştırdınız
mı?
Kasaya kıvrılan kenar derilerin, cildini aldınız mı?
Gövde ve kapak kolonlarını kasa kenarlarına
yapıştırarak çekiçlediniz mi?
Kolon kenar derilerinin artan kısımlarını kasa
içine kıvırarak yapıştırdınız mı?
Kasa dip ölçüsünü alarak, dip kalıpları ile
karşılaştırdınız mı?
Dip deriyi tela ile beslediniz mi?

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hayır

Dip salpayı sünger ile beslediniz mi?
Dip salpayı dip deriye yapıştırdınız mı?
Dip deri kenarlarını kıvırarak kıvrılan kenarın
cildini aldınız mı?
Dip derinin 4 kenarını makinede diktiniz mi?
Dip deriyi kasa dibine ortalayarak yapıştırarak
çekiçlediniz mi?
Yapılan işlemin niteliğinin kriterlere uygunluğunu
kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise
bu yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız, okul çantasında omuz askısı hazırlama, fitil dikme, falta
hazırlama ve montaj yeterliğini ölçmek için bir okul çantası hazırlayınız. Bu uygulamayı
aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

1. Kalıp Hazırlamak
A) Gerekli araç ve gereci hazırladınız mı?
B) Çanta parçalarını ölçülendirdiniz mi?
C)Çanta parçalarının ölülere uygun olarak kalıplarını çıkardınız
mı?
D) Kalıplar üzerine, gerekli montaj ve birleştirme işaretlerini
aktararak ürün bilgilerini yazdınız mı?
2. Kesim yapmak
A) Kesim araç ve gereçlerini hazırladınız mı?
B) Çanta parçalarını kalıplara uygun olarak ve gerekli sayılarda
kestiniz mi?
C) Montaj ve birleştirme işaretlerini aktardınız mı?
3. Dış aksam kaplamak
A) Gövde ve kapak kasa derilerini tela ile beslediniz mi?
B) Gövde ve kapak kolon derilerini tela ile beslediniz mi?
C) Gövde ve kapak kolon mukavvalarını sünger ile beslediniz
mi?
D) Gövde ve kapak kasayı beslenmiş deri ile kapladınız mı?
E) Dip deriyi sertleştirdiniz mi?
F) Dip deriyi kasaya yapıştırdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
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