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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili öğrenci,
Kitre bebek, Türk el sanatları arasında kültürel ve sanat değeri bakımından çok önemli
bir yerdedir. Titizlikle çalışılmış bir kitre bebek, bu sanata ilgisi olan veya olmayan herkesin
dikkatini çekmektedir. Kitre bebeği bu kadar değerli ve önemli kılan en önemli unsur,
tepeden tırnağa en küçük detayların bile düşünülerek gerçeğe uygun bir şekilde çalışılmış
olmasıdır.
İyi bir kitre bebek yapmak için, tüm aşamalarını kurallara uygun, özenli bir şekilde
çalışmak gerekmektedir. Güzel bir kitre bebek yapmak için öncelikle düzgün bir bebek
vücudu hazırlamanız gerekecektir.
Kitre bebek yapımına hazırlık modülünde kitre bebeğin ilk aşamasının tüm detaylarını
göreceksiniz. Bu modülü dikkatli okuyup, uygulamalarınızda titiz davrandığınız takdirde
kitre bebeğin vücudunu güzel bir şekilde hazırlamış olacaksınız.

1
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğine uygun olarak kitre bebek ölçü ve oranlarını tespit edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Yapılmış kitre bebek örneklerinin vücut ölçü ve oranlarını inceleyiniz.
Tel örneklerini araştırarak sınıfa getiriniz.

1. ÖLÇÜ VE ORAN
1.1. İnsan Vücudunun Anatomisi
İnsan vücudu 3 boyutludur. Beden, baş, kollar ve bacaklar olmak üzere bölümlere
ayrılır. Vücut bölümleri arasında orantı vardır. Duran bir insanın vücut ölçüleri ile hareket
halindeki vücut ölçüleri farklılık gösterir. Vücutlar kadın, erkek ve çocuk vücutları olarak
gruplandırılır.

Şekil 1.1a

Şekil 1.1b

Yetişkin bir insanda baş vücudun 1/8 i oranındadır. Omuz genişliği, erkekte baş
genişliğinin iki buçuk katı, kadında ise iki katı kadardır. Vücut 8 eşit parçaya bölündüğünde
baş, boyun, omuz genişliği, göğüs boşluğu, karın, kalça, bacak, dirsek ve bilek gibi
bölümlerden oluştuğu görülür.(Şekil.1.1a- 1b)
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1.2. Kitre Pamuk Bebeğin Beden Oranları Ve Çizimi
Herhangi bir dikey uzunluk alınız. Bu ölçüyü 8 eşit parçaya bölünüz ve 8 eşit parçayı
yatay olarak çiziniz.(Şekil.1.2)

Şekil 1.2

İlk 1/8 parçaya elips biçiminde baş çiziniz. Birinci ve ikinci 1/8’lik parçayı 3 eşit
parçaya bölünüz.(Şekil.1.3)
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Şekil 1.3

İkinci 1/8’in 3 eşit parçaya bölünmüş kısmından olan ilk çizgi omuzu belirler. Sağa
1/8, sola 1/8 oranında yatay çizgi çekiniz.(Şekil.1.4)
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Şekil 1.4
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Şekil 1.5

7

Şekil 1.6

Üçüncü bölümü(1/8’lik) düz çizgi üzerinde 3 eşit parçaya bölünüz. 2/3’lük yerden
böldüğümüz aralığın 2. kısmından boynun ortasında birleşen üçgen çiziniz. Üçgenin
tabanındaki 2 yatay çizgi dirseklerin yatay mesafesini vermektedir.(Şekil.1.6)

8

Şekil 1.7.a

9

Şekil 1.7.b

İçte çizilen küçük üçgenin kenarları 5. çizgiye kadar indirilerek büyük bir üçgen
oluşturunuz. Üçgenin tabanı omuz genişliği kadardır ve bu çizgi kalça genişliğini meydana
getirir.(Şekil.1.7.a_1.7.b)
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Şekil.1.8

6. bölümü dik çizgi üzerinde 5 eşit parçaya bölünüz ve belde oluşan en çizgisi kadar
yatay çizgiyi 2. bölgede çiziniz ve yukarıda kalça ile birleştiriniz. Burası diz kapağı yeridir.
7. bölümde ise karında oluşturduğumuz çizgi kadar yatay çizgi çekiniz ve dirsekle
birleştiriniz. Bu da bileği ortaya çıkarır.(Şekil.1.8-1.9)
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Şekil 1.9
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1.3. İskelet Hazırlama Kullanılan Araç Ve Gereçler


Tel

Kitre bebek yapımında iki çeşit tel kullanılır. Bebeğin iskelet için 0.3 mm kalınlığında
soba teli elleri içinde anten teli kullanılır.


Tel Makası

Tel kesmeye yarayan kesici alettir. İskeleti oluşturan tellerin kesiminde kullanılır.


Bağlama İpi

İskeleti oluşturan teller kesildikten sonra birbirlerine bağlanarak birleştirilir. Bağlama
işlemi sıkı bir şekilde yapılır. Bağlama işleminin sağlam olması için kullanılacak ipin de
sağlam olması gerekir. Bunun için pamuk ipliğinden makaralar kullanılır.

1.4. İskelet Hazırlama
Bebeğin iskeleti için;


2 Adet 66 cm



1 Adet 60 cm



1Adet 45 cm leton teli,



Tel makası, bağlama ipi hazırlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İskelet Hazırlama Uygulaması
İşlem Basamakları

Öneriler
 Verilen ölçülere dikkat ediniz

 Vücut yapısı ve oranlarını belirleyiniz.

 Kitre bebek iskeleti hazırlayabilmek
için araç gereçlerinizi hazırlayınız.
 Telleri ölçülere göre kesiniz.(şekil
1.10)

 Vücut ölçü oranlarına dikkat ederek
değişik büyüklüklerde bebekler
hazırlayabilirsiniz.
 Aydınlık ve geniş atölye ve atölye masası
hazırlayınız.
 Leton tel, soba teli, makas, bağlama ipi,
 Tel ölçülerinizin,
 2 Adet 66 cm
 1 Adet 60 cm
 1Adet 45 cm olmasına dikkat ediniz.

Şekil 1.10

14

 66 cm lik 2 teli 15 cm den 90 derece
açı yapacak şekilde bükerek 15 cm lik
kıvrımlarla kolları oluşturunuz. .(şekil
1.11)

Sekil 1.11

 Tellerinizi keserken güvenliğinize dikkat
ediniz.
 Tellerinizdeki eğrilikleri düzeltiniz

 60 cm’lik olan telin yukarısından 7.5
cm mesafeyi (baş için) bırakınız (Şekil
1.12)

Sekil 1.12

 Bağlama işleminin sıkı ve sağlam
olmasına özen gösteriniz.
 Vücut için 12 cm lik bölümü iple
 Sağlamlık ve netlik için sonuna kadar
sararak, bacak telleri çift olarak yanlara
sıkıca sararak bağlamaya dikkat ediniz.
ayırıp iple sıkıcı bağlayınız (Şekil 1.13)
 Telleri sağlam bir pamuklu iple sıkıca
bağlayınız.
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Şekil 1.13

16

KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Vücut yapısı ve oranlarını belirlediniz mi?
2. Kitre bebek iskeleti hazırlayabilmek için araç gereçlerinizi
hazırladınız mı?
3. Telleri ölçülere uygun kestiniz mi?
4. 66 cm lik 2 teli 15 cm den 90 derece açı yapacak şekilde
bükerek 15 cm lik kıvrımlarla kolları oluşturunuz mu?.
5. 60 cm’lik olan telin yukarısından 7.5 cm mesafeyi (baş için)
bıraktınız mı?
6. Vücut için 12 cm lik bölümü iple sararak, bacak telleri çift
olarak yanlara ayırıp iple sıkıcı bağladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır cevaplarınız çoğunluktaysa öğrenme
faaliyetindeki ilgili konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz. Cevaplarınızın hepsi EVET ise
bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.
1.

İnsan vücudu kaç boyutludur?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 1

2.

Yetişkin bir insanda baş vücudun kaçta kaçıdır?
A) 1/8
B) 1/9
C) 1/7
D) 1/10

3.

Erkek vücudunda omuz genişliğinin ölçüsü nasıl tespit edilir?
A) Omuz genişliği baş genişliği ile aynıdır.
B) Omuz genişliği baş genişliğinin iki buçuk katıdır.
C) Omuz genişliği baş genişliği ile aynısıdır.
D) Omuz genişliği bel genişliğinin iki katıdır.

4.

Kitre bebeğin iskeletinde hangi tel kullanılır?
A) Anten teli
B) Bakır tel
C) Leton tel
D) Plastik kaplı elektrik teli

5.

İskelet hazırlarken tellerin bağlanmasında hangi tür iplik kullanılır?
A) Naylon iplik
B) Keten iplik
C) Pamuk ipliği
D) Nakış makarası.

6.
7.

Aşağıdaki bölümü boşluk doldurarak tamamlayınız
.
İskeleti hazırlarken,2 adet………cm’lik , 1 adet ……..cm’lik ,1 adet …… cm’lik
olmak üzere toplam ………adet tel kesilir.
60 cm’lik telin …………cm ,66 cm’lik telin…………cm aşağısından sıkıca bağlanır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe uygun olarak beden kalıbı hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yapılmış Kitre bebek örneklerinin beden kalıplarını inceleyiniz.

2. BEDEN KALIBI HAZIRLAMA
2.1. Kalıp Çıkarmada Kulanılan Araç ve Gereçler


Mülaj kağıdı



Karton



Yapıştırıcı



Makas



Kurşun kalem

2.2. Kalıp Hazırlama
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız
İşlem Basamakları

Öneriler

 Beden kalıbı oluşturabilmek
 Düzenli ve hızlı çalışabilmek için araç gereçlerinizi
için araç gereçleri hazırlayınız.
eksiksiz olmasına dikkat ediniz.

 Kitre bebek çalışması için
beden kalıbı hazırlayınız.

 Hazır kol, beden ve bacak kalıplarınızı mülaj kâğıdı
üzerine, kurşun kalemi dik tutarak çizmeye özen
gösteriniz.
 Kalıbınızda bozulma olmaması için kaleminizin dik
olması önemlidir.

 Hazır beden kalıplarınızı
mülaj kâğıdına çiziniz.
 Kalıplarınızı karton üzerine yapıştırarak kullanmak
kalıplarınızın yıpranmasını önler.(Şekil.2.1)

 Çizimini yaptığınız
kalıplarınızı karton üzerine
yapıştırınız.

Şekil 2.1

 Çizimini yaptığınız kalıpları
makasla kesiniz.

 Kesme işleminde çizginin tam iç kısmından kesim
yapmaya dikkat ediniz.
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 Kalıpların yuvarlak hatlı yerlerini, düzgün
çıkartılabilmeyi sağlamak için çıtlatılacak yerler
kalıp üzerinde işaretlenmelidir.

 Kalıplarınız üzerinde gerekli
işaretlemeleri yapınız.

Şekil 2.2

Şekil 2.3
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Şekil 2.4
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KONTROL LİSTESİ
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Beden kalıbı oluşturabilmek için araç gereçleri hazırladınız mı?

2.

Hazır beden kalıplarınızı mülaj kâğıdına çizdiniz mi?

3.

Çizimini yaptığınız kalıplarınızı karton üzerine yapıştırdınız
mı?

4.

Kalıplarınızı kartona yapıştırmanın önemini öğrendiniz mi?

5.

Çizimini yaptığınız kalıpları makasla çizginin içinden kestiniz
mi?

6.

Kalıplarınız üzerinde gerekli işaretlemeleri yaptınız mı?

7.

Kalıplarınız üzerinde yaptığınız işaretlemenin önemini
öğrendiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz Cevaplarınızın hepsi evet ise bir sonraki faaliyete
geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi kalıp çıkarmada kullanılan araç gereçlerden değildir?
A) Mülaj kâğıdı
B) Karton
C) Makas
D) Tel

2.

Aşağıdakilerden hangisi beden oluşturmada kullanılan kumaş türüdür?
A) Keten
B) Poplin
C) Patiska
D) Kadife

3.

Kalıp hazırlarken beden kalıpları öncelikle nereye çizilir?
A) Karton
B) Mülaj kağıdı
C) Patiska
D) Mukavva
Aşağıdaki bölümü boşluk doldurarak tamamlayınız.

4.

Çizilen kalıplar , çizginin …………. dan makasla kesilir.

5.

Kalıpların,…………………………… yerleri işaretle belirlenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe uygun olarak beden oluşturabilecektir.

ARAŞTIRMA


Yapılmış kitre bebek örneklerini sınıfa getirip, bedenin dolgusunu ve
birleştirilmesini inceleyiniz.

3. BEDEN OLUŞTURMA
3.1. Beden Oluşturmada Kullanılan Araç Ve Gereçler
3.1.1. Patiska
Kitre bebeğin bedeni patiskadan çalışılır. Patiska sık ve düzgün dokunmuş pamuklu
bir bez çeşididir.

3.1.2. Dikiş Malzemeleri
Dikiş makinası, dikiş iğnesi, toplu iğne, makas, dikiş makarası, sabun

3.2. Kalıpları Kumaşa Uygulama
Kartondan kesilip hazırlanan beden, kol ve bacak kalıpları, çift kat kumaşa boy ipliği
doğrultusunda yerleştirilir. Kalıpları kumaşa yerleştirirken iki kalıp arasında en az 2 cm
boşluk bırakılır. Kalıpların etrafından ucu inceltilmiş sabun dik tutularak çizilir. Çizim
işlemleri tamamlandıktan sonra çizilen yerlerin etrafında 1 cm dikiş payı bırakılarak kesilir.1
Adet beden, 2 adet kol, 2 adet bacak kalıbı bu şekilde kumaşa çizilir. Daha sonra çizgilerin
üzerinden teğel alınır.

3.3. Kumaşı Kesme
Teğellenen çizgilerin yanlarından 1 cm dikiş payı bırakılarak kalıplar kesilir.
Kalıpların içeri doğru kavisli kısımları rahat dönmesi için çıtlatılır.(Şekil.3.1)
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Şekil 3.1

3.4. Parçaları Birleştirme
Teğellenen kısımların üzerinden makinada düz dikiş yapılarak birleştirme işlemi
yapılır. Bu işlem yapılırken, bacak ve kolların uç kısımları ile boyun kısmı dikilmez, açık
bırakılır. Bu açık bırakılan yerlerden vücut parçaları uçu sivri bir alet ( Kurşun kalem, pens,
vb ) yardımıyla tersine çevrilir.
Ters döndürülmüş vücut parçaları, bedende, omuzdan itibaren aşağıya ½ cm, bacakta
da bacağın konacağı alt kısımda görülen ölçümün yarısı kadar olmak üzere makina dikişine
yakın bir yerden çıtlatılır.
Kol, omuza gelen kısımdan aşağı doğru 1.5 cm ve tam arkadan olmak üzere çıtlatılır.
Bacak, gövdeye gelecek yerin ortası bulunur, yukarıdan aşağıya 2.5 cm alınır, aynen kolda
olduğu gibi makasla tam ortadan olmak üzere çıtlatılır. (Şekil.3.2)
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Şekil 3.2

3.5. İskeleti Beden Kalıbına Geçirme
Beden kalıbı çıtlatılan yerlerden tel iskelete geçirilir. Daha sonra kollar ve bacaklarda
çıtlatılan yerlerden tel iskelete geçirilir. (Şekil.3.3-3.4)
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Şekil 3.4

Şekil 3.3

3.6. Beden, Kol ve Bacakların Doldurulması
Beden parçaları iskeleti geçirildikten sonra beden, kollar ve bacaklar pamuklu
doldurulur. Doldurma işlemi yapılırken iskelet tellerinin ortada kalmasına dikkat edilir
Beden Doldurma işlemi iki şekilde yapılabilir.


Doldurma işlemi yapılırken, once bedenin ön ortasından dik olarak makasla
kesilir. (Yaklaşık 4 cm).Bu kesitten beden sıkıca doldurulur. Doldurma işlemi
tamamlanınca



Kesilen yer iğne ile dikilerek kapatılır. Aynı işlem kol ve bacaklarda da uygun
bir yer kesilerek uygulanır.



Beden boyundaki açık yerden, kollar kol ağzındaki açık yerlerden, bacaklarda
ayak bileğinde bulunana açık yerlerden şiş yardımıyla pamuklu doldurulur.
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Şekil 3.5

3.7. Kol ve Bacakları Birleştirme
Beden kol ve bacaklar sıkıca doldurulduktan sonra dikilme işlemine geçilir. Kolun
bedene temas ettiği yerin ½ sinden başlayarak sık olmak şartıyla çırpma dikişle tutturulur. İki
kolunda aynı ölçülerde dikilerek bedene tutturulmasına dikkat edilmelidir. Bacaklarda,
kollarda olduğu gibi temas ettiği yerin ½ sinden başlayarak sık olmak şartıyla çırpma dikişle
tutturulur. Bacak dikişleri diz kapağından ve diz kapağının arkasından geçmiş olur. Kolda
olduğu gibi bacakta da simetrik dikişe dikkat edilmelidir. (Şekil.3.6-3.7)
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Şekil 3.7

Şekil 3.6

Şekil.3.8
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Beden Oluşturma Uygulaması
İşlem Basamakları

Öneriler

 Beden hazırlamak için gerekli
araç/gereçleri hazırlayınız.

 Uygulamada hızlı ve doğru çalışma
yapabilmek için araç ve gereçlerinizin tam
olmasına özen gösteriniz.

 Kalıpları kumaşa uygulayınız.

 Kalıpları kumaşa çift kat uygulamalısınız.
 Kalıpların orta noktasının kumaşın boy
ipliğinin üzerine gelmesine dikkat ediniz.
 Kalıpları çizerken sabunu dik tutmaya özen
gösteriniz.

 Kumaşı kesiniz.

 Çizilen kısımların kenarından 1 cm dikiş
payı bırakınız.
 Bıraktığınız paylara dikkat ederek kesiniz.

 Parçaları makine dikişi ile birleştiriniz.

 Kalıp çizgilerinin üzerinden teğel alınız.
Makine dikişinde kolaylık sağlayacaktır.
 Teğellerin üzerinden makine çekiniz.
 Bedende boyun kısmını, kollar ve
bacaklarda da uç kısımları açık bırakınız.
İskelete geçirmede açıklıklar gereklidir.

 İskeleti hazırlamış olduğunuz bedene
geçiriniz.

 Vücut parçalarını ters çeviriniz.
 Çıtlatma işlemini ölçüye uygun ve simetrik
yapmaya özen gösteriniz.
 Önce beden kalıbını iskelete geçiriniz.

 Vücut parçalarını doldurunuz.

 Doldurma işlemini yaparken iskelet
tellerinin ortada kalmasına dikkat ediniz.
 Bedeni doldururken sıkı ve düzgün
olmasına dikkat ediniz.

 Koları ve bacakları bedene dikiniz.

 İki kolunda aynı ölçülerde dikilerek bedene
tutturulmasına dikkat ediniz.
 Çırpma dikişinin sıkı olmasına dikkat
ediniz.
 Bacaklarda da dikişlerin simetrik olmasına
dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Beden hazırlamak için gerekli araç/gereçleri hazırladınız mı?
2. Kalıpları kumaşa uyguladınız mı?
3. Kumaşı dikiş paylarına dikkat ederek kestiniz mi?
4. Parçaları makine dikerek birleştirdiniz mi?
5. İskeleti hazırlamış olduğunuz bedene geçirdiniz mi?
6. Vücut parçalarını doldurdunuz mu?
7. Vücut parçalarını doldururken telin ortada kalmasına dikkat
ettiniz mi?
8. Kolları ve bacakları bedene çırpma dikişi ile birleştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır cevaplarınız çoğunluktaysa öğrenme
faaliyetindeki ilgili konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.
1.

Karton kalıplar kumaşa nasıl yerleştirilir?
A) Kumaşın verevine gelecek şekilde yerleştirilir.
B) Kumaşın boy ipliğinin üzerine gelecek şekilde yerleştirilir.
C) Kumaşın en ipliğinin üzerine gelecek şekilde yerleştirilir.
D) Herhangi bir bölüme ekonomik şekilde yerleştirilir.

2.

Kalıpları yerleştirme sırasında iki kalıp arasında en az ne kadar boşluk bırakılır?
A) 2 cm
B) 0.5 cm
C) 1 cm
D) 4 cm

3.

Kalıplar teğellendikten sonra ne kadar dikiş payı bırakılarak kesilir ?
A) 2cm
B) 3 cm
C) 1cm
D) 0.5 cm

4.

Kalıpların içeri kavisli kısımları niçin çıtlatılır ?
A) İpliklerin atmaması için
B) Rahat doldurulması için.
C) Rahat dönmesi için
D) Şeklinin bozulmaması için

5.

Ters döndürülmüş beden parçasında çıtlatma işlemi omuzun neresinden yapılır?
A) Omuzdan aşağıya ½ cm
B) Omuzdan aşağı 1.5cm
C) Omuzun hizasında 1 cm
D) Omuz dikişinin üzerinden
Aşağıdaki bölümü , boşluk doldurarak tamamlayınız.

6.
7.
8.

Beden kalıbı,………………. den tel iskelete geçirilir.
Beden şiş veya tığ yardımıyla ………………bölgesinden …………… ile doldurulur.
Tellerin, beden, kol ve bacakların………………… da kalmasına dikkat edilir.
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları boşluk doldurma şeklinde cevaplayınız.
1.

İnsan vücudu , ……., ……………, …………… ve ………….olmak üzere bölümlere
ayrılır.

2.

Yetişkin bir insanda baş ,vücudun ………….. oranındadır.

3.

Kitre bebeğin beden oranları belirlenirken herhangi bir…………… uzunluk alınır ve
…………… eşit parçaya bölünür..

4.

.Kitre bebeğin iskeletinin hazırlanmasında …………. teli kullanılır.

5.

İskeleti bağlamak için …………. İpliği kullanılır.

6.

İskelet için 2 adet…….cm , 1 adet…….cm, 1 adet ………. cm. ölçülerinde teller
kesilir.

7.

Kitre bebeğin vücudu ………………. kumaşından çalışılır.

8.

alıpların yuvarlak hatlı yerleri ………………………için çıtlatılır.

9.

Kartondan hazırlanmış vücut kalıpları , kumaşın …………………….. doğrultusunda
yerleştirilir.

10.

Teyellenen yerlerin yanından ……… cm dikiş payı bırakılır.

11.

Makine çekilirken bedenin …………. kısmı , kol ve bacaklarında …….. kısımları açık
bırakılır.

12.

Ters döndürülmüş vücut parçalarında bedende omuzdan aşağı ……… cm, çıtlatılır.

13.

Beden , kol ve bacak kalıpları …………………. erlerden iskelete geçirilir.

14.

Beden , kollar ve bacaklar ……………..yerlerden sıkıca ………….. ile doldurulur.

15.

Doldurulan vücut parçaları ………….. dikişi ile tutturulur.
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UYGULAMALI TEST
Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz.
Aşağıdaki araç gereçleri kullanarak işlemleri tamamladığınızda, kitre bebek yapımına
hazırlık yapabileceksiniz.
Kullanılacak Araç Gereçler


Dikiş makinesi



Leton tel



Karton



Mülaj kâğıdı



Makas



Patiska kumaş



Dikiş makarası



Dikiş iğnesi



Pamuk

1.

Çalışma için gerekli araç ve gereçleri temin ediniz.

2.

İnsan vücudundaki orantıya dikkat ederek hazırlayacağınız iskeletin ölçülerini tespit
ediniz.(uygulama faaliyeti–1 de verilen ölçülerde fotokopi ile küçültme yapabilirsiniz)

3.

İskeletinizin ölçülerine uygun beden, kol, bacak kalıbı hazırlayınız. (uygulama
faaliyeti–1 de verilen kalıplarda fotokopi ile küçültme yapabilirsiniz)

4.

Hazırladığınız beden kalıplarını mülaj kâğıdına çiziniz.

5.

Çizdiğiniz kalıpları kartona yapıştırınız.

6.

Beden kol ve bacak kalıplarını kumaşın boy ipliği doğrultusunda yerleştiriniz.

7.

Kalıpları sabun ile çiziniz.

8.

Çizilen yerlerden teğel alınız.

9.

1 cm dikiş payı bırakarak kesiniz.

10.

Bacak ve kolların bileği, gövdenin boyun kısmını açık bırakarak makine çekiniz.

11.

Kalıpların kavisli kısımlarını çıtlatınız.

12.

Ölçülerinize uygun 4 adet tel kesiniz.

13.

Kestiğiniz tellerde kol, baş ve gövde ölçülerine dikkat ederek dikiş ipliği ile sararak
birleştirme yapınız.

14.

Diktiğiniz beden kalıplarını ters çeviriniz.
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15.

Tel iskeleti geçirebilmek için bedende, omuz, kasık ve kollarda, koltukaltı ve bacakta
işaretli yerlerden makasla çıtlatınız.

16.

Çıtlattığınız yerlerden beden kumaş kalıplarını tel iskelete geçiriniz.

17.

Pamuğu bedende, boyundan; kol ve bacaklarda bileklerden şiş veya tığ yardımıyla
doldurunuz.

18.

Kolun bedene temas ettiği yeri sıkı çırpma dikişi ile tutturunuz.

19.

Bacakların kalçaya temas ettiği yeri sıkı çırpma dikişi ile tutturunuz.
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KONTROL LİSTESİ
MODÜL ADI: Kitre Bebek Yapımına Hazırlık
MODÜL DEĞERLENDİRME: Kitre Bebeğin Vücudunu Hazırlama
AÇIKLAMA: Bu Modül kapsamında aşağıdaki listelenen davranışlardan kazandığınız
Becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.

7.

Kullanacağınız araç gereçleri temin ettiniz mi ?
İnsan vücudundaki orantıya dikkat ederek
hazırlayacağınız iskeletin ölçülerini tespit ettiniz mi?
İskeletinizin ölçülerine uygun beden, kol, bacak kalıbı
hazırladınız mı?
Hazırladığınız beden kalıplarını mülaj kâğıdına çizidiniz
mi?
Çizdiğiniz kalıpları kartona yapıştırdınız mı ?
Beden kol ve bacak kalıplarını kumaşın boy ipliği
doğrultusunda yerleştirdiniz mi?
Kalıpları sabun ile çizdiniz mi?

8.

Çizilen yerlerden teyel aldınız mı?

3.
4.
5.
6.

Evet

Hayır

9. Kalıpları 1 cm dikiş payı ile kestiniz mi?
10. Bacak ve kolların bilek kısmını ve gövdenin boynunu
açık bırakarak makine de diktiniz mi?
11. Kalıpların kavisli kısımlarını çıtlattınız mı?
12. Telleri belirlenen ölçülerde kestiniz mi?
13. Ölçüye uygun telleri bağlayıp, iskeleti oluşturdunuz mu?
14. Dikilen beden kalıplarını çevirdiniz mi?
15. Kumaş kalıplarını tel iskelete geçirdiniz mi?
16. Bedeni, kol ve bacakları pamuk ile sıkıca doldurdunuz
mu?
17. Kolları ve bacakları bedene tutturdunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Bu kitre bebek yapımına hazırlık modülünde kazandığınız davranışlarda
işaretlediğiniz “EVET” ler kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız için
modülü tekrarediniz. Tamamı evetse bir sonraki modüle geçiniz.
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BEDEN KALIPLARI
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

C

2

A

3

B

4

C

5

C

6

66.60.45.4

7

7.5,15

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

C

3

B

4

İç kısmı

5

Yuvarlak
hatlı
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3”ÜN CEVAP ANAHTARI
1

B

2

A

3

C

4

C

5

A

6

Çıtlatılan yerler

7

Boyun, pamuk

8

Orta

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

2

Beden, baş, kollar
ve bacaklar
1/8

3

Dikey,8

4

Leton

5

Pamuk

6

66.60.45

7

Patiska

8

Rahat dönmesi

9

Boy ipliği

10

1 cm

11

Boyun,44

12

1/2

13

Çıtlatılan
Boyun ve
bileklerden, pamuk
Çırpma

1

14
15
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