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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB499

ALAN El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları

MODÜLÜN ADI Kumaş Çanta

MODÜLÜN TANIMI
Kumaş çanta yapımı konusunda bilgi içeren öğrenim materya-
lidir.

SÜRE

40/ 32 +

(+) NOT: Yeterliği kazandırmak için ders saatinin gerektirdiği
kadar süre belirlenerek uygulanır.

ÖN KOŞUL Düz Dikiş modülünü almış olmak

YETERLİK
Öğrenci bu modül ile uygun araç gereç sağlandığında, tekniğe
ve modele uygun kumaş çanta yapabilecektir.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, araştırma yaparak
kumaş çanta ile ilgili bilgileri doğru tanıyabilecek ve edindiği-
niz bilgilerle uygulama yapabileceksiniz.

Amaçlar:
1. Tekniğe ve modele uygun olarak çanta çalışmak için hazırlık
yapabileceksiniz.

2. Tekniğe ve modele uygun olarak çanta dikebileceksiniz.

3. Modele uygun olarak kumaş çantayı süsleyebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, atölye ortamı

Donanım: Model kitapları, çizimler, kumaşlar, astar kumaşları,
makas, çekiç, mukavva, metal aksesuarlar, cetvel, dikiş maki-
nesi, sabun, toplu iğne vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Giyim insanların en temel ihtiyaçlarından biridir. Modanın vazgeçilmezi olan ve
giyimi tamamlayan aksesuarlar, günümüz modern giyim anlayışı içinde her geçen gün
gelişmekte ve önemi artmaktadır.

Çantalar bu aksesuarlar içinde bekli de ilk sırada yer alır. Çanta, bir aksesuar olmaktan
çok daha fazla işleve sahiptir. Her mevsimde ve ortamda değişik çanta modelleri, insanlar
tarafından tercih edilmektedir. Bu nedenle kıyafetlerimizin ayrılmaz bir parçası olan çantalar
hakkında aradığınız temel bilgileri bu modülde bulabilirsiniz.

Hazırlanan bu modülde; giyime uygun çanta modeli ve malzeme tespitini, kalıbını,
süslemesini, dikimini, astarlama işlemlerini öğrenip uygulayabileceksiniz.

Bu modül içindeki etkinlikleri tamamlayarak siz de kendinizi kumaş çanta üretimi
konusunda geliştirebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Tekniğe ve modele uygun olarak çanta çalışmak için hazırlık yapabileceksiniz.

 Çanta çeşitlerini araştırınız.
 Çanta dikiminde kullanılan kumaş çeşitlerini araştırınız.
 Hazırlayacağınız kumaş çanta için model araştırması yapınız.
 Edindiğiniz bilgilerden oluşan bir dosya hazırlayınız.

1. HAZIRLIK YAPMA

1.1. Çantanın Tanımı

İçine çeşitli malzemeler koymaya yarayan, değişik büyüklük ve şekildeki deri, suni
deri, kumaş gibi çok farklı malzemelerden üretilebilen, büyüklük ve gereksinim alanına göre
farklı isimler alabilen, hemen her yerde yanımızda taşıdığımız, ağzı açılır kapanır aksesuara
çanta denir.

Günümüzde çok çeşitli amaçlarla kullanılan çantalar, daha çok kişisel gereksinimleri
barındırmak için de tercih edilmektedir. Nüfus cüzdanı, cüzdan, telefon, kalem, mendil gibi
sürekli yanımızda taşıdığımız ama kaybetmekten ve çaldırmaktan da bir o kadar
korktuğumuz aksesuarlarımızdandır.

Resim 1.1: Kumaş çanta

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.2. Çantanın Tarihçesi

Türklerde giyim süslemelerinden çantanın tarihi Türklerin anayurdu olan Orta Asya’
ya kadar uzanır, M.Ö ki devirlere kadar gider. Orta Asya’da yaşayan Türkler, özellikle
dokuma çanta yapımında büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir.

Türklerin tarihi kaynaklardaki halk sanatlarından edinilen bilgiye göre çantalar torba,
çıkın, kılıf heybe, zembil, kese gibi değişik isimlerde kullanılmıştır. Cumhuriyet dönemi ile
birlikte batı modası da izlenmiş; etkileri çanta modellerine yansımıştır. Gelişen çağ ve
ilerleyen teknoloji ile birlikte çanta modelleri çeşitlenmiş, ihtiyaca göre farklılıklar
göstermiştir. Deri ve tekstil sanayinin ilerlemesi ile çanta yapımında kullanılan gereçlerde
çeşitler çoğalmış, çanta sektörü büyük bir sanayi dalı oluşturmuştur.

1.3. Çantanın Yaşamımızdaki Yeri ve Önemi

Giyimi tamamlayan aksesuarlardan biri olan çanta, taşınması ve saklanması gerekli
eşyalarımızı muhafaza eden hemen hemen her yerde yanımızda bulundurmaya mecbur
olduğumuz eşyalardan birisidir.

Kullanılış amaçlarına göre günlük çantaların alış veriş çantaları, plaj ve piknik
çantaları, seyahat çantaları, okul çantaları, evrak çantaları, para çantaları, gece çantaları vb.
çeşitleri vardır.

Giyimi tamamlayan aksesuarlar içinde oldukça önemli bir yeri olan çantanın insan
yaşamındaki önemi tartışılamaz.

Çeşitli boyutlarda olabilen ve kişilerin gerekli eşyalarını muhafaza etme sebebiyle
yanından ayırmadığı özel eşyaların başında gelmektedir. Kişinin derli toplu olmasını
sağlayan, kendine olan güvenini arttıran, taşınması kolay bir aksesuardır. Model, malzeme ve
özelliği, yapımında kullanılan tekniklerle çanta, kemer ve ayakkabı üçlüsü içinde önemli bir
yeri vardır. Ayakkabının birinci derece tamamlayıcısıdır. Bilhassa ulandığı kıyafetlerde çanta
uyumu çok önemlidir. Kullandığı çanta kişinin statüsü ve kalitenin göstergesi olmaktadır.
Geleneksel sanatlarımızdan yararlanarak sanat ve teknik yönleri ile geliştirilmiş bir çantanın
ulusal sanatlarımızın canlandırılmasında ve ekonomik gelişmeye katkısı da dikkate
alınmalıdır.

1.4. Model Seçimini Etkileyen Unsurlar

Çanta modeli seçerken yaş, vücut özelliği, mevsim, günün moda anlayışı, kullanım
yeri ve ekonomik durum göz önünde bulundurulmalı, cinsiyet ve estetik gibi kurallara da
dikkat edilmelidir.
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1.4.1. Yaş

Yaş unsuru üç bölüme ayrılır. Bunlar:

 Çocukluk dönemi: Dayanıklı, kolay taşınabilen, iç temizliği rahat, küçük, canlı
renklerde ve kemik iskelet sistemine uygun çantalar seçilmelidir.

 Gençlik dönemi: Günün modasına uygun renk ve modellerde, kullanım amacına
göre daha spor, fantezi, yarı fantezi modeller seçilmelidir.

 Olgunluk dönemi: Bu yaş döneminde de spor çantalardan ziyade fantezi ve yarı
fantezi çantaların seçilmesi uygundur.

1.4.2. Vücut Özelliği

Çanta seçiminde vücut yapısı ve oranı dikkate alınmalıdır, Kısa boylu zayıf kişilerin
daha küçük, uzun boylu, iri kişilerin daha büyük boyutlarda çantalar seçmesi uygundur.

1.4.3. Mevsim

Sonbahar ve kış mevsiminde koyu tonlar, ilkbahar ve yaz mevsiminde açık tonlarda
renkler seçilmelidir.

1.4.4. Moda

Çanta modeli seçerken kişinin yaş, vücut özelliği, ekonomik durumu göz önünde
tuttuğu gibi günün moda anlayışını yansıtan çantaları da göz önünde bulundurmalıdır.

1.5. Çanta Çeşitleri

Günümüzde en çok tercih edilen çanta çeşitlerini birkaç başlık altında toplamak
mümkündür.

1.5.1. Yaşa Göre Çanta Çeşitleri

 Bebek çantaları
 Çocuk çantaları
 Genç kız çantaları
 Bayan çantaları
 Erkek çantaları
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Resim 1.2: Bebek çantaları

Resim 1.3: Kullanıldığı yaşa göre çantalar

1.5.2. Kullanılan Yere Göre Çanta Çeşitleri

 Spor çantalar

 Fantezi çantalar

 Okul çantası

 Promosyon çantaları

 Makyaj çantası

 İş çantaları

 Evrak çantası

 Laptop çantası

 CD çantası
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Resim 1.4: Kullanıldığı yere göre çantalar

1.5.3. Kullanılan Gerece Göre Çanta Çeşitleri

 Deri çantalar
 Tahta çantalar
 Makrome çantalar
 Boncuk çantalar
 Hasır ve kamış çantalar
 Karışık gereçlerden yapılmış çantalar (deri ve kumaş, kumaş ve boncuk, hasır ve

deri vb.)
 Kumaş çantalar

Resim 1.5: Kullanılan gerece göre çantalar

1.5.4. Yapım Tekniğine Göre Çanta Çeşitleri

Çanta yapımında kullanılan ortak teknikler vardır. Ne çeşit çanta olursa olsun çantaya
hacim verme, sertleştirme, birleştirme astarlama, ağız kısmını oluşturma, süsleme ve
saplarını oluşturma teknikleri aynıdır. Bu çantaları genel olarak iki grupta toplayabiliriz:

 Sert çantalar
 Yumuşak çantalar
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Resim 1.6: Sert çantalar

Resim 1.7: Yumuşak çantalar

1.6. Çanta Yapımında Kullanılan Malzemeler

Günümüzde kullanım alanları göz önünde bulundurularak çok çeşitli malzemelerden
çanta üretimi yapılmaktadır. Çantaların dayanıklılık süresini artırabilmek için kullanılan
malzemelerin yapısal özelliklerini iyi bilmek gereklidir.

1.6.1. Kumaş Çanta Yapımında Kullanılan Ana Malzemeler

 Kumaş:

Kumaş, birçok sektörde olduğu gibi çanta yapımında da sıkça kullanılan ve aranan
malzemelerden biridir. Deri çantalar kadar dayanıklı olamasa da bayanların ilgisini çeken
kumaş çantalar, rahat kullanımın yanı sıra özellikle abiye kıyafetlerle bütünlük sağlaması
bakımından tercih edilmektedir.

Çanta kumaşları da teknolojiye paralel olarak sürekli gelişmektedir. Çanta yapımında
çok çeşitli kumaşlar kullanılabilir. Kullanılan bu kumaşların özenle seçilmesi ve düzgün
dokuda olmasına dikkat edilmesi gereklidir.
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 Keten kumaşlar
 Keçe kumaşlar
 Pamuklu kumaşlar
 Yünlü kumaşlar
 Kot kumaşlar
 Kadife kumaşlar
 Yöresel kumaşlar
 Örme kumaşlar
 Mikro polyester kumaşlar
 Döşemelik kumaşlar
 Abiye kumaşlar
 Diğerleri

Resim 1.8: Kumaş çantalar

 Astarlık kumaşlar:

Çantanın görünen kısmının görüntüsü kadar astarının da estetiği aynı özenle ele
alınmalıdır. Çanta astarlarına çeşitli cepler ve fermuarlar ilave edilerek çantanın daha
kullanışlı olması ve ihtiyaçlara cevap vermesini sağlamak mümkündür.

Astarlık kumaşlar, çanta kumaşının özellikleri dikkate alınarak seçilmelidir. Sağlam
olması ve kolay temizlenmesi amacıyla sentetik astarlar daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca
düz renk astarların yanı sıra ekoseli, puantiyeli, desenli astarlar da sıkça kullanılmaktadır.

 Elyaf astar
 Kumaş astar
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 İpek astar
 Kumaş tela
 Suni ve tabi deri astar
 Kendinden astarlı kumaşlar

 Çanta sapı:

Çantanın özelliğine göre çeşitli şekillerde sap hazırlanabilir. Omuzda taşınan
çantaların sapları uzun, elde taşınan çantaların sapları daha kısa hazırlanır. Bazı çantalarda
çift sap kullanılırken bazılarında tek kullanılabilir. Çanta sapı uzun ömürlü olabilmesi için
sağlam hazırlanmalıdır. Çok çeşitli malzemelerden çanta sapı yapılabilir.

 Deri sap
 Kumaş sap
 Metal sap
 Zincir sap
 Plastik sap
 Ahşap sap
 Diğerleri

Resim 1.9: Çanta sapları

1.6.2. Yardımcı Malzemeler
Çanta yapımında kullanılan yardımcı malzemeler ve aksesuarlar, çantanın kumaş

özelliklerine, modeline ve kullanım amaçlarına uygun seçilmelidir.

 Metal aksesuarlar:

Sağlam ve kullanışlı olması nedeniyle çanta yapımında metal aksesuarlara sıkça
rastlamak mümkündür. Klipsler, tokalar, halkalar, çıtçıtlar (fermejüp) ve birçok süsleme
malzemesinde metal aksesuarlar tercih edilmektedir. Metal aksesuarlar seçilirken dayanıklı
olacak şekilde kaplanmış ve fonksiyonlarına uygun büyüklükte olmalarına dikkat
edilmelidir. Ayrıca çanta yapımında kullanılan tüm gereçler alım ve kullanım aşamasında
kontrol edilmeli ve daha sonra kullanılmalıdır.
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Resim 1.10: Metal aksesuarlar

 Fermuarlar:

Uç kısmından (fermuar başı, stoper) çekince açılıp kapanan bir çeşit kapama aracı
olarak tanımlayabileceğimiz fermuar, çanta kumaşını astara ve kapağa tutturmak, açıp
kapamak için kullanılır. Çantanın en önemli yardımcı malzemesidir.

Resim 1.11: Fermuarlar

 Kumaş sertleştirme malzemeleri:

Kumaş çantaya daha tok ve sert bir görünüm kazandırmak için kullanılan yardımcı
malzemelerdir. Sünger, pazen, tela, elyaf, mukavva vb. malzemeler kumaşı sertleştirmek için
kullanılan malzemelerden bazılarıdır.
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Resim 1.12: Kumaş sertleştirme malzemeleri

1.7. Model Tespit Etme

Çeşitli çantalar, vitrinler, dergiler incelenerek veya daha önceden yapılmış olan
modellerden yararlanılarak çanta modeli tasarımı yapılabilir. Daha sonra tasarıma uygun
malzeme ve aksesuar tespit edilir. Modele uygun olarak ölçüler belirlenir ve kalıp hazırlanır.
Çantalar genel olarak aşağıdaki kısımlardan meydana gelir:

 Çantanın ön ve arka yüzleri
 Çantaya hacim sağlayan kısım (pens, büzgü, körük vb.)
 Çantanın iç astarlaması
 Çantanın ağız kısmı (kapağı)
 Çanta sapları
 Çantanın süslemeleri
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UYGULAMA FAALİYETİ

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında,
tekniğine uygun kumaş çanta dikebileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kumaş çanta modeli araştırınız.

 Araştırmalarınızda, yapacağınız kumaş
çanta modelinde kişinin yaşını göz ö-
nünde bulundurunuz.

 Yapacağınız kumaş çanta modelinde
kullanılacak yeri dikkate alınız.

 Kumaş çanta modelini tespit ediniz.
 Yapacağınız kumaş çanta modelinde

doğru kumaş tespiti yapınız.

 Kumaş çanta için malzeme araştırması
yapınız.

 Seçilecek ana ve yardımcı malzemelerin
kaliteli, sağlam, ekonomik, estetik ve
sağlam olmasına dikkat ediniz.

 Kumaş çanta malzemelerini hazırlayınız.

 Kumaş çanta modeline uygun ana mal-
zemeleri (kumaş, çanta sapı, astar) hazır-
layınız.

 Kumaş çanta modeline uygun yardımcı
gereçleri (fermuar, sertleştirme malze-
mesi, aksesuarlar) hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Türklerin tarihi kaynaklardaki halk sanatlarından edinilen bilgiye göre aşağıdakilerden
hangisi çantaya verilen isimlerden değildir?
A) Torba
B) Poşet
C) Çıkın
D) Heybe

2. Aşağıdakilerden hangisi model seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Yaş
B) Vücut özelliği
C) Moda
D) Aksesuarlar

3. Aşağıdakilerden hangisi kullanılan gerece göre çanta çeşitlerinden değildir?
A) Makrame çantalar
B) Pazar çantaları
C) Hasır çantalar
D) Boncuk çantalar

4. Aşağıdakilerden hangisi çanta yapımında kullanılan kumaşlardan değildir?
A) Kot
B) Kadife
C) Deri
D) Keten

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

5. Hemen her yerde yanımızda taşıdığımız, ağzı açılır kapanır aksesuara …….. denir.

6. Çanta sapı, uzun ömürlü olabilmesi için ……….. hazırlanmalıdır.

7. Çanta yapımında kullanılan tüm gereçler alım ve kullanım aşamasında ……. ……. ve
daha sonra kullanılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyet ile verilen bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, kumaş çanta
dikebileceksiniz.

 Kalıp hazırlama tekniklerini araştırınız.
 Modele göre çanta kalıplarını araştırınız ve sınıfa getirerek inceleyiniz.
 Kumaş çanta dikme tekniklerini araştırınız.

2. KUMAŞ ÇANTA DİKME

Resim 2.1: Kumaş çanta

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Kalıp Hazırlama

Kumaş çanta yapımında en önemli aşamalardan birisi de kalıp hazırlamadır. Düzgün
bir çanta elde etmek için kalıbın iyi hazırlanması gereklidir. Kalıp hazırlamaya başlamadan
önce model iyi analiz edilmeli, özellikle asimetrik modellerde model özelliği göz önünde
bulundurulmalıdır. Ayrıca mutlaka cetvel ve riga kullanılarak düzgün çizimler elde
edilmelidir. Kalıplar hazır hâle geldikten sonra kumaşa uygulamadan önce kağıttan veya
Amerikan bezinden örnek model (mulaj) çalışılarak sonuç görülebilir ve kalıp üzerinde
gerekli düzeltmeler yapılarak çanta hazırlamaya geçilebilir.

Resim 2.2: Çanta kalıbı

2.1.1. Kalıp Hazırlamanın Yararları

 Çantanın modele ve ölçülerine uygun çalışılmasını sağlar.
 Zamandan tasarruf sağlar.
 Malzeme ekonomik kullanılır.
 Pratiklik kazandırır.

2.1.2. Kalıp Çıkartma Teknikleri

Çanta kalıbı elde edebilmek için çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Bunlar:

 Hazır model üzerinden ölçerek kalıp hazırlama: İlk aşamada çanta parçala-
rının boyutları belirlenir, isteğe göre büyütme küçültme yapılabilir. Hazır-
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lanan kalıbı kumaşa uygulamadan önce mulaj hazırlanır, daha sonra ka-
lıplar kartona veya mukavvaya çizilerek kullanıma hazır hâle getirilir.

 Hazır kalıplardan yararlanarak kalıp çıkarma: Hazır kalıplar alınarak
kumaşa uygulanır. İstenirse kalıp aslına uygun olarak küçültülüp büyütü-
lebilir. Çanta ölçülerinin hatasız olarak alınması önemlidir.

 Tasarım yapılan modelden kalıp çıkarma: Herhangi modelden esinlenerek
hayal gücü kullanılarak oluşturulan modellerde öncelikle çanta mulajının
hazırlanması ve denenmesi aşamasından sonra mukavvaya aktararak kalıp
elde edilmesi gerekir.

2.1.3. Mulaj Hazırlama

Mulaj hazırlama, çantaya verilecek form, biçim, hacim ve oranların belirlenmesi
yönünden önemlidir. Mulaj çalışmaları kişiye şekillendirme, ölçü, oran, el ve göz arasındaki
işbirliğini kurarak el becerisi kazandırır.

2.1.4. Kalıpları Kumaşa Yerleştirme

Kalıplar kumaşa yerleştirilirken bazı özelliklere dikkat edilmelidir. Unutulmamalıdır
ki iyi hazırlanmış bir kalıp, çanta yapımını kolaylaştırır ve hızlandırır.

 Dikiş payları dikkatli ve muntazam verilmelidir.
 Orta işaretleri ve pay yerleri belirlenmelidir.
 Kalıp üzerinde model özellikleri belirtilmelidir.
 Fermuar ve cep yerleri işaretlenmelidir.
 Kalıp parçaları numaralandırılmalıdır.

Resim 2.3
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Resim 1.3: Kalıbı kumaşa yerleştirme

MODEL FÖYÜ

ÜRÜN: Çanta Parça listesi

1 Çanta boyu 36 Kumaş Astar Pervaz Kapak Sap

2 Çanta eni 42

3 Çanta sap uzunluğu 45

Ölçüler cm cinsinden verilmiştir.

-Ön 1

-Arka 1

-Ön 1

-Arka 1

-Ön 1

-Arka 1

1 adet 2 adet

Resim 2.4

 Model simetriktir.

 Ön ve arka parçalar aynıdır.

 Çantayı sertleştirmek için tela veya
elyaf kullanılmıştır.

 Kapak parçasına mukavva kullanılarak
sertleştirilmiştir.

 Çanta ağzı fermuarlıdır.

 Çanta çift saplı çalışılmıştır.

 Dikiş payları kalıba dahil edilmemiştir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğine uygun kumaş çanta dikebileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kumaşları ütüleyiniz.  Düz boy iplik yönünde ütüleyiniz.

 Kalıpları kumaşa yerleştiriniz ve kenarla-
rın sabunla çiziniz.

 Kumaşların tüy, desen ve çizgi yönüne
dikkat ediniz.

Resim 2.5

 Kumaşı dikiş payı vererek kesiniz.

 Kalıpların kaymaması için iğneleyiniz
veya üzerine ağırlık koyunuz.

Resim 2.6

 Kumaşı (tela, elyaf vb. ile) yapıştırarak
sertleştiriniz.

 Çalışma alanında gerekli düzenlemeleri
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yuvarlak kısımları kenarlarından hafifçe
çıtlatıp, yapıştırınız veya dikerek temiz-
leyiniz.

 Dikkatli ve titiz çalışınız.

 Aksesuar konusunda seçici davranınız.

Resim 2.7

Resim 2.8

 Kapak parçasını mukavva veya karton
kullanarak sertleştiriniz ve kapak kısmına
herhangi bir çantacıdan alabileceğiniz (a-
çıp kapatmayı sağlayabilecek) mıknatıslı
çıt çıt veya cırt cırt yerleştiriniz.

 Astarın zarar görmemesi için çıt çıt astar-
lamadan önce takılmalıdır, unutmayınız.

Resim 2.9
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Resim 2.10

 Kapak kısmını arka parçaya birleştiriniz.

 Çalışmalarınızda estetiğe önem veriniz.

Resim 2.11

Resim 2.12

 Ön ve arka parçaları dikerek birleştiriniz.  Sağlam iplik kullanınız.

 Astar kesiniz.
 Kalıpları en ekonomik şekilde yerleştiri-

niz.

 İsterseniz astara cep çalışması yapabilir-
siniz.

 Temiz ve titiz çalışınız.
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Resim 2.13

 Fermuarı ağız bandına (pervaz) birleştiri-
niz.

 Ayrıntılara özen gösteriniz.

 Astarı önce ağız bandına (pervaz) sonra
da çantaya birleştiriniz.

 Çantanın görünen kısmının görüntüsü
kadar astarına da aynı özeni gösteriniz.

Resim 2.14

Resim 2.15

 Pervaz kısmına kenarlarından makine
çekiniz. İsterseniz çantanızda spor dikiş
kullanabilirsiniz.

 Makine ayarlarını kontrol ediniz.



23

Resim 2.16

Resim 2.17

 Çantanın sap kısmı için iki adet parça
kesiniz (50x6 cm) ve içine çanta elyafı
yapıştırınız.

 Yapıştırıcıyı ne az ne de çok sürünüz.

Resim 2.18

Resim 2.19
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 İsterseniz çanta sapının içine fitil koyabi-
lirsiniz.

 Makine kullanırken güvenlik kurallarına
uyunuz.

Resim 2.20

 Çantanın sap kısmı ile gövdesini birleşti-
riniz.

 Çanta sapının sağlam olmasına özen gös-
teriniz.

Resim 2.21

Resim 2.22
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Çeşitli çantalar, vitrinler, dergiler incelenerek veya daha önceden yapılmış olan model-
lerden yararlanılarak ……… tasarımı yapılabilir.

2. Düzgün bir çanta elde etmek için öncelikle ………. iyi hazırlanması gereklidir.

3. Çanta kalıbı hazırlarken ………. ve …..….. kullanılarak düzgün çizimler elde edilme-
lidir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

4. Aşağıdakilerden hangisi çantayı oluşturan bölümlerden değildir?
A) Çantanın ön ve arka yüzleri
B) Çantanın iç astarlaması
C) Fermuar
D) Çantanın ağız kısmı (kapağı)

5. Aşağıdakilerden hangisi kalıp hazırlamanın faydalarından değildir?
A) Çantanın modele ve ölçülerine uygun çalışılmasını sağlar.
B) Zamandan tasarruf sağlar.
C) Malzeme ekonomik kullanılır.
D) Çantaya estetik görünüm kazandırır.

6. Aşağıdakilerden hangisi kalıbı kumaşa yerleştirirken dikkat edilmesi gereken unsur-
lardan değildir?
A) Orta işaretleri ve pay yerleri belirlenmelidir.
B) Kalıp mutlaka simetrik olmalıdır.
C) Kalıp üzerinde model özellikleri belirtilmelidir.
D) Fermuar ve cep yerleri işaretlenmelidir.

7. Aşağıdakilerden hangisi kalıp çıkartma tekniklerinden değildir?
A) Hazır model üzerinden ölçerek kalıp hazırlama
B) Kalıp çıkartmadan göz kararı kesme
C) Hazır kalıplardan yararlanarak kalıp çıkarma
D) Tasarım yapılan modelden kalıp çıkarma

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyet sonunda, modele ve amca uygun çanta süslemesi yapabileceksiniz.

 Çanta süsleme tekniklerini araştırınız.
 Çanta süslemesinde kullanılan malzeme çeşitlerini araştırınız.

3. KUMAŞ ÇANTAYI SÜSLEME

Resim 3.1: Çanta süsleme

3.1. Çanta Süsleme
Süslemeler ilk çağlardan günümüze kadar yaşamın içinde yer almış, bulunduğu

dönemin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir ve estetik açıdan çok önemlidir.

Kumaş çantayı süslemek için genellikle dikiş ve nakış tekniklerinin birlikte
uygulanması ile yapılmaktadır.

Çantayı süslemek büyük masraflar gerekmez. Elimizde bulunan artmış materyaller,
kumaş parçaları, pullar, boncuklar ve uygun olabilecek malzemeler değerlendirilerek çok
zarif süslemeler yapmak mümkündür. Bu şekilde çanta güzelleşerek estetik bir görünüş alır,
böylece model ayrı bir anlam kazanmış olur.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1.1. Süsleme Malzemesi Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 Kullanılacağı yere uygun olmalıdır.
 Kullanılacak malzemenin dayanıklı ve kullanışlı olmasına dikkat edilmelidir.
 Malzemeler mevsime ve modaya uygun olmalıdır.

Resim 3.2: Çanta süsleme malzemeleri

3.1.2. Çanta Süslemede Kullanılan Malzemeler

Kumaş çantanın süsleme malzemelerini seçmeden önce çantanın nerede ve ne zaman
kullanılacağı bilinmelidir. Ayrıca çantadaki hataları gizlemek ve kıyafetlerle diğer
aksesuarlarla uyum sağlamak içinde süslemeler yapılabilir.

Çanta süslemede; danteller, aplikeler, kurdeleler, çiçekler, tüyler, püsküller, saçaklar
pullar, boncuklar, taşlar, metal ve ahşap aksesuarlar vb. çok çeşitli malzemeler kullanılabilir.

Resim 3.3: Farklı çanta süslemeleri



28

3.1.3. Süsleme Teknikleri

Çantaların göze daha hoş görünmesi için bazı süsleme teknikleri kullanılmaktadır.

 Basit nakış iğneleri ile süsleme:

Kumaş çantaların üzerine iğne veya özel araçlarla elde ya da makinede çeşitli
malzemeler kullanarak (sırım, yün, sim, kurdele vb.) oluşturulan süsleme tekniğidir.

Resim 3.4: Basit nakış iğneleri ile süsleme

 Aplike ile süsleme:
Kumaş çantanın üzerine aynı ya da farklı özellikte diğer bir malzemenin kesilip

yapıştırılarak elde veya makinede çeşitli işleme teknikleri ile tutturulmasıdır. Aplike
işleminde girintisi fazla olmayan modeller tercih edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında,
tekniğine uygun kumaş çanta süslemesi yapabileceksiniz.

Not: Süsleme işlemi, kumaşın sertleştirilmesinden sonra astarlama işleminden önce
yapılmalıdır.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çanta süslemesi yapınız.

Resim 3.5

Resim 3.6

 Metal aksesuarlar kullanarak çantanızı
süsleyiniz.

 Metal aksesuarlar çanta birleştirilmeden
önce yapılmadır, unutmayınız.

 Kullanacağınız aksesuarları belirleyiniz.
 Kolaylıkla uygulayabileceğiniz basit

aksesuarlar seçiniz.

 Aksesuarları temin ediniz.
 Araştırmacı olunuz. Modayı iyi takip

ediniz.

 Kalıptaki işaretli noktaları çanta kuması-
na işaretleyiniz.

 Çalışma alanında gerekli düzenlemeleri
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Resim 3.7

 İşaretli yeri sivri uçlu bir aletle (biz, tor-
navida vb.) delerek aksesuarları kumaşa
geçiriniz.

Resim 3.8

 Dikkatli ve titiz çalışınız.

 Arkasına kapağını takıp çekiç vb. yardı-

mıyla sabitleyiniz.

Resim 3.9

 Detaylara dikkat ediniz.
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 Çanta parçalarını birleştirip astarlayı-
nız.

Resim 3.10

 Yaptığınız işlemleri kontrol ediniz.

Çanta

 Çanta parçalarını birleştirdikten sonra
metal aksesuarlardan biye (kordon,
sicim, ip vb.) geçiriniz.

Resim 3.11

 Çalışmalarınızda estetiğe önem veriniz.

 Çantaya büzgü ile form kazandırıp
biyeye düğüm atınız.

Resim 3.12

 Çalışmanızın şık ve rahat kullanılabi-
lir olmasına dikkat ediniz.
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 Biye (kordon, kurdele, ip vb.) ile büzerek
çantanın modelini tamamlayınız

Resim 3.13
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Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

Objektif Testler (Ölçme Soruları) Doğru Yanlış

1
Süslemeler ilk çağlardan günümüze kadar yaşamın içinde yer al-
mış, bulunduğu dönemin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir.

2 Süslemeler estetik açıdan çok önemlidir.

3
Kumaş çantayı süslemek için genellikle dikiş ve nakış teknikleri-
nin birlikte uygulanması ile yapılmaktadır.

4
Kumaş çantayı güzel süslemek ancak ciddi para harcayarak müm-
kündür.

5 Kumaş çantayı süslemekle model ayrı bir anlam kazanmış olur.

6
Çantanın birlikte giyileceği kıyafetle uyumlu olmasına gerek yok-
tur.

7
Süslemede asıl amaç çantanın daha şık ve güzel görünmesini sağ-
lamaktır.

8 Spor dikişler yaparak çantaları süslemek mümkündür.

9
Aplike işleminde girintisi fazla olan modeller özellikle tercih edil-
melidir.

10
Çanta süslemede; danteller, aplikeler, kurdeleler, çiçekler, tüyler,
püsküller sıkça kullanılmaktadır.

DEĞERLENDİRME:

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

Objektif Testler (Ölçme Soruları) Doğru Yanlış

1
İçine çeşitli malzemeler koymaya yarayan, değişik büyüklük ve şekil-
deki her yerde yanımızda taşıdığımız, ağzı açılır kapanır aksesuara
çanta denir.

2 Yaş, model seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir.

3 Çantalar kullanış amaçlarına göre isim alırlar.

4
Çantaya hacim verme, sertleştirme, birleştirme astarlama, ağız kısmını
oluşturma, süsleme hemen her çantada kullanılan tekniklerdendir.

5 Astarlamada yalnızca sentetik astar kullanılır.

6 Çanta yapımında çok çeşitli kumaşlar kullanılmaktadır.

7 Çanta yapımında metal aksesuarlara yer vermek doğru değildir.

8
Hazır kalıplardan faydalanarak kalıp çıkartma çok kullanılan bir tek-
niktir.

9 Kalıp hazırlamak, malzemeyi ekonomik kullanmamızı sağlar.

10
Çantaların hemen her yerinde kullanılan metaller, fermuarlar, tokalar,
kilitler, kulplar, zincirler vb. aksesuarlarla çantalara değişik bir görü-
nüm kazandırmak mümkündür.

DEĞERLENDİRME

Kumaş çanta modülü ile kazandığınız bilgilerin cevaplarını cevap anahtarı ile
karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap
verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları, faaliyete geri
dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modülü başarıyla tamamlamışsınız demektir.
Tebrikler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1 B

2 D

3 B

4 C

5 Çanta

6 Sağlam

7
Kontrol e-

dilmeli

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Çanta

2 Kalıbın

3
Cetvel ve

riga

4 C

5 D

6 B

7 B

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 D

3 D

4 Y

5 D

6 Y

7 D

8 D

9 Y

10 D

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 D

4 D

5 Y

6 D

7 Y

8 D

9 D

10 D
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