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ALAN

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

DAL/MESLEK

Ayakkabı Üretimi

MODÜLÜN ADI

Lastiksiz Makosen Saya
Lastiksiz makosen tipi bir ayakkabının kesimi, dikişe
hazırlık işlemleri ve dikiş işlemlerinin anlatıldığı
öğrenme materyalidir.
40/24

MODÜL TANITIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

Lastiksiz Makosen Tipi Ayakkabı Sayasını Dikmek.
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile dikiş tekniğine
uygun, hatasız lastiksiz makosen ayakkabı sayası
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
1. Saya parçalarını kesebileceksiniz.
2. Aynayı hazırlayabileceksiniz.
3. Yüz parçalarını ve astar parçalarını
hazırlayabileceksiniz.
Atölye ortamı, kesim atölyesi, saya atölyesi gibi saya
kesiminin ve dikiminin yapıldığı ortamlar ve bu ortamda
bulunan; kesiminde kullanılan kesim bıçakları, kesim
presi, yarma makinesi, elde kesim bıçağı maşası ve
laması, masat, limaki, makas, gümüş kalem ve benzeri
kesim aletleri, dikilecek sayanın ıstampası.
Ara işler için tıraş makinesi, sütunlu ve düz dikiş
makineleri, yapıştırıcı kapları, yapıştırıcı, fırçalar ve
diğer aletler.
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili “evet-hayır”;
“doğru-yanlış” şeklindeki sorularla kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile modül
uygulamalarında kazandığınız bilgi ve beceriler
ölçülerek değerlendirilecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ayakkabıcılık mesleği durağan olmayan; her an yeniliğe açık bir meslek dalıdır.
Günümüzde insanların giyim tarzı ile birlikte ayakkabıda da belli bir giyim tarzı oluşmuştur.
Ayakkabı modellerinin çeşitliliğini artıran bu durum sektörün yeniliğe açık, kendini
yenileme ve ürün geliştirme gibi özelliklerini de beraberinde getirmektedir.
Sektörde ayakkabı tasarımlarına modacılar yön verirken, üretimde de sezon hazırlığı
aylar öncesinden bir sonraki sezona planlanarak ürün geliştirme ve üretim aşamaları olarak
belirlenmiş olur. Ayakkabı modelini etkileyen ayak sağlığı, giyilecek ortam, mevsim şartları
ve moda en önemli unsurdur. Ayakkabının model özelliği, üretim aşamalarını farklı yapan en
önemli etkendir.
Ülkemizde ve dünyada kabul edilen belli başlı temel ayakkabı modelleri mevcuttur.
Ayakkabı modelleri görünüm olarak birbirine benzer özellikler taşımasına rağmen; üretim
aşamalarında uygulama teknikleri açısından farklılık gösterir. Lastiksiz makosen ayakkabı
modeli, tercih edilen ve yaygın kullanımı olan bir modeldir.
Dilaltı lastiksiz makosen ayakkabı modeli, göze hitap eden her mevsim giymeye
elverişli bir modeldir.
Bu modülde dilaltı lastiksiz makosen model bir ayakkabının kesim ve dikim
aşamalarını diğer ayakkabı modellerinden farkını göreceksiniz. Uygulamalı olarak tüm
işlemleri yaparak bilgi ve beceri sahibi olacaksınız.

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında dilaltı
lastiksiz makosen sayasının parçalarını elde ya da preste kesebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerine giderek lastiksiz dilaltı makosen türü
ayakkabı çeşitlerini, kesimde kullandıkları yöntemleri ve dikkat ettikleri
hususları yazarak sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1. SAYANIN KESİMİ
1.1. Lastiksiz Makosen Ayakkabının Tanımı
Türk Dil Kurumu sözlüğünde makosen; Kuzey Amerika Kızılderililerinin giydiği
deriden yapılmış, tek parça ayakkabı ve kısa ökçeli, bağsız ayakkabı olarak tanımlanır.

Şekil 1.1: Aynalı makosen örnekleri
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Rahat, kullanışlı bir ayakkabı modelidir. Makosen ayakkabıların çok çeşitleri olmakla
beraber; bağcıklı, lastikli ve düz modelleri en çok bilinenleridir. Sayası yarı kapalı olanlara
gerçek makosen denir. Sayası açık olanlarına ise sahte makosen denir.
Çok çeşitli makosen modelleri vardır, bunlardan bazıları:









Atkılı makosen
Bağcıklı makosen
Lastikli makosen
Yandan dikişli aynalı makosen
Tokalı makosen
Saraç dikişli makosen
Aynalı makosen (Şekil 1.1)
Kulaklı makosen vb. dir.

Fotoğraf 1. 1: Lastiksiz atkılı makosen ayakkabı

Fotoğraf 1. 1’de atkılı bir makosen tipi ayakkabı görülmektedir. Atkı parçası
ayakkabıya estetik verdiği gibi dil ve gövdenin dikişli yerleri üzerinde gizleme görevi
yapmaktadır.
Makosenler erkek (merdane), bayan (zenne) ve genç (flet) tipi olarak üretilir. Fotoğraf
1. 2’de bayan (zenne) için makosen ayakkabı modelleri görülmektedir.

Fotoğraf 1.2: Zenne makosen ayakkabı modelleri
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1.2. Lastiksiz Makosen Model Sayanın Kesiminde Dikkat Edilecek
Hususlar
Bu model ayakkabılar genellikle astarlı ve çok parçalıdır. Sayayı sadece yüz parçaları
oluşturur.
Dilaltı lastiksiz makosen yüz ve astar kesimi yapılırken dikkat edilmesi gereken ana
kurallar aşağıdaki gibidir:







Malzeme gözle ve elle kontrol edilir, hatalı yerler işaretlenir.
Uygun konumda kesim masasına ya da prese yerleştirilir.
Sayayı oluşturacak parçalar, malzemenin uygun bölgelerinden, uygun konumda
kesilmelidir.
Istampalar veya kesim bıçakları malzeme kaybı minimum olacak biçimde
yerleştirilmelidir.
Kesime başlarken kanat derinin kuyruk kısmı kesimciye bakacak şekilde kesime
başlanmalıdır.
Önce büyük parçalar simetri olarak aynı kalite bölgelerinden kesilmelidir.

Bu modülde anlatılacak olan lastiksiz makosen tip ayakkabının 1 çifti 22 parçadan
oluşmaktadır. Bunların 10’u astar parçaları 11’i ise yüz parçalarıdır.
İşletmelerde zamandan kazanmak için genellikle preslerde kesim tercih edilir. Kesim
için modüle ait pres bıçaklarından yararlanılabilinir. Kesim esnasında kesim kurallarına ve
her malzeme için sıkılık yönüne dikkat edilmelidir.
Modül için kesimi yapılan parçalar şunlardır;

1.1.1. Gövde
Ayakkabının önünde en çok dikkati çeken ve görünen parçasıdır. Bu özelliğinden
dolayı sayanın en önemli elemanıdır. Malzemenin en kaliteli yerinden kesilmelidir. Kesim
esnasında derinin sıkılık yönüne dikkat edilmelidir. Şekil 1. 2’de lastiksiz makosenin gövde
parçası görülmektedir.
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Şekil 1. 2: Gövde parçası

Fotoğraf 1. 3’de gösterildiği gibi kesim yapıldıktan sonra atkı parçasının(fiyonk) ve
fortluk parçasının geleceği yerler gümüş kalemle işaretlenmelidir.

Fotoğraf 1. 3: Kesimden sonra işaretlemeleri yapılmış yüz ve dil parçaları

Kesildikten sonra işaretleme işlemi dil parçasına da yapılır. Bu işaretlemek düzgün
regola dikim işlemleri için çok önemlidir.
Bazı pres bıçaklarında bu işaretlemelerin yapılacağı yerler için iz bırakan sert plastik
malzemelerle yapılır.

1.1.2. Dil
Lastiksiz makosen ayakkabının gövde parçası ile bütünleşen parçadır. Şekil 1. 3’te dil
parçası görülmektedir. Dil, ayağı rahat ettirici özelliğinin yanında aynı zamanda ayağı dış
etkilerden korur.
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Şekil 1. 3: Dil

1.1.3. Fortluk
Ayakkabının arka kısmında gövde parçasının ek yerini kapatan saya elemanlarıdır.
Makosen ve çarık modellerinde çok kullanılan filetonun biraz daha büyüğüdür. İşlevi fileto
ile aynıdır. Dekoratif bir görünüm verdiği gibi aynı zamanda fonksiyonel bir saya parçasıdır.
Kesimde sıkılık yönü önemlidir. Şekil 1. 4’te fortluk parçası görülmektedir.

Şekil 1. 4: Fortluk parçası

1.1.4. Yaka Kıyılık Parçası
Gövdenin tüm kenarlarına yaka kıyılık şeklinde dikilen saya parçalarıdır. Kenarın
görüntüsü açısından önemlidir. Uzun olduğu için kesim düzgünlüğüne dikkat edilmelidir.
Şekil 1. 5’te görüldüğü gibi…

Şekil 1. 5: Yaka kıyılık
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1.1.5. Atkı Parçası
Dil ve gövde parçalarının dikildiği yere gelen hem dekoratif hem de fonksiyonel bir
saya parçasıdır. Şekil 1. 6’da atkı parçasın görülmektedir. Farklı görünüşlerde
tasarlanabilirler. Atkı parçaları farklı şekillerde olabilir. Şekil 1.7’de atkılı makosen türü
ayakkabılarda kullanılan atkı şekilleri görülmektedir.

Şekil 1.6: Atkı parçası

Şekil 1. 7: Atkı parçası örmekleri

1.1.6. Atkı Alt Parçası
Atkı parçasının boşluk olan kısmına dikilen saya elemanıdır. Şekil 1. 8’de atkı alt
parçası görülmektedir. Sıkılık yönü atkı parçası ile aynı olmalıdır.

Şekil 1. 8: Atkı alt parçası
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1.1.7. Gövde Astarı
Gövde parçasının altına gelecek olan astar parçasıdır. Sıkılık yönü gövde ile aynı
yönde olmalıdır. Şekil 1. 9’da yüz astarı parçası görülmektedir.

Şekil 1. 9: Gövde astarı

1.1.8. Çoraplık
Sayanın arka tarafında gamba astarına birleştirilen saya elemanıdır. Şekil 1.10’da
çoraplık parçası görülmektedir. Parça üzerindeki markalama işaretleri binme paylarını
göstermektedir.

Şekil 1. 10: Çoraplık

1.1.9. Gamba Astarı
Sayanın yan taraflarına gelen astar parçalarıdır. Sayanın arka tarafında çoraplık ile
bütünleşir. Şekil 1. 11’de gamba astarı görülmektedir.
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Şekil 1. 11: Gamba astarı

1.1.10. Dil Astarı
Dilin altına gelen saya elemanıdır. Genellikle gövde astarından ayrı olarak tasarlanır.
Şekil 1.12’de lastiksiz makosen için dil astarı görülmektedir.

Şekil 1. 12: Dil astarı

1.2. Numaralama
Istampalarda ve pres kesim bıçaklarının üzerinde iç dış ve numara çentikler vardır.
Ayrıca çentik atmaya gerek yoktur. Elde kesim için iç-dış çentiği önemlidir. Kesim
yapılırken bu çentikler mutlaka konmalıdır. Çentik koyarken aşırılıktan kaçınılmalı çok
büyük çentikler konmamalıdır.
Kesim sırasında çentiğin konup konmadığına ve konan çentiğin belirgin olup
olmadığına dikkat edilmelidir. Ayakkabı numarası gümüş kalemle sayanın içine yazılabildiği
gibi numaratörle de dil astarına çoraplığa ya da mostraya konabilir.
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1.3. Kontrol ve Düzeltme
Dilaltı lastiksiz makosen saya parçalarımızın tümü 22 parçadan oluşmaktadır.
Bunların kesim sıkılık yönü ve aynı bölgeden kesilmeleri çok önemlidir. Sağ ve sol tek
ayakkabı için ıstampalar parça sayılarına göre ters çevrilerek kesim yapılmalıdır. Dilaltı
makosen sayayı oluşturan parçalar:











Gövde
Dil
Fortluk
Yaka kıyılık parçası
Atkı parçası
Atkı alt parçası
Gövde astarı
Çoraplık
Gamba astarı
Dil astarı

2 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
4 Adet
2 Adet
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

Öneriler
İş önlüğünüzü giymeden işe başlamayınız.
Dilaltı lastiksiz makosen model ıstampalarını yüz ve
astar ıstampaları olarak ayırınız. Fotoğraf 1. 4’te yüz
ıstampaları görülmektedir.

Fotoğraf 1. 4: Lastiksiz makosen yüz ıstampaları

Yüz ıstampalarını eşleyiniz.
Yüz parçası olarak keseceğiniz parça sayısını tespit
ediniz.
Dilaltı lastiksiz makosen
ıstampalarını ayırınız.

Fotoğraf 1. 5: Lastiksiz makosen astar ıstampaları

Astar olarak keseceğiniz parça sayısını tespit ediniz.
Fotoğraf 1. 5’te lastiksiz makosene ait astar parçaları
görülmektedir.
Parçaların sağ sol olarak kullanılacağına dikkat
ediniz.

Sayalık
hazırlayınız.

Dikeceğiniz modele göre yüz ve astar malzemesi
seçiniz.
malzemeyi
Malzemeyi kesim masasına kurallara uygun
yerleştiriniz.
Malzemenin kusur ve hatalarını tespit ediniz.
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Fotoğraf 1. 6: Yüz malzemesinin elle kontrolü

Malzemenin kalite bölgelerini tespit ediniz.
Malzemenin esneme yönünü tespit ediniz. Fotoğraf 1.
6’da yüzlük derinin sıkılık yönü kontrolü
görülmektedir.
Çalışırken iş güvenliği kurallarına uyunuz.
Kendinize temiz bir çalışma ortamı ayarlayınız
Kesime büyük parçalardan başlayınız.

Fotoğraf 1. 7: Gövde parçasının kesimi

Yüz parçalarını kesiniz.

Gövde ıstampalarını kurallara uygun malzeme
üzerine yerleştiriniz.
Gövde parçalarını keserken sol saya kesmek için
ıstampaları ters çevirmeyi unutmayınız. Fotoğraf 1.
7’de gövde parçasının elde kesimi görülmektedir.

Fotoğraf 1. 8: Atkı parçası

Her yüz parçasının esneme yönüne dikkat ederek
kesiniz.
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El kesim bıçağınızın keskin olmasına dikkat ediniz.
Atkı parçasını sıkılık yönüne dikkat ederek kesiniz.
Fotoğraf 1. 8’de atkı parçasının kesimi
görülmektedir.

Fotoğraf 1. 9: Atkı alt parçası

Atkı alt parçasını kesiniz. Fotoğraf 1. 9’da atkı alt
parçasının kesimi görülmektedir.
Fortluk parçasını kesiniz. Fotoğraf 1.10’da fortluk
parçasının kesimi görülmektedir.
Dil parçasını kesiniz. Fotoğraf 1.11’de dilin kesimi
görülmektedir.

Fotoğraf 1.10: Fortluk parçasının elde kesimi

Yaka kıyılık parçasını kesiniz. Fotoğraf 1.12‘de yaka
kıyılık parçasının kesimi görülmektedir.

Fotoğraf 1. 11: Dil
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Kesim yaparken tasarruflu olunuz. Derinin kalite
bölgelerine ve sıkılık yönlerine dikkat ediniz.
Saya parçası kesildikten sonra gerekli işaretleme ve
noktalama işaretlerini saya parçaları üzerinde
belirleyiniz.

Fotoğraf 1. 12: Yaka kıyılık parçası

Gümüş kalem ile bindirme paylarını işaretleyiniz.
Astar parçalarını kurallara uygun malzeme üzerine
yerleştiriniz.

Fotoğraf 1. 13 Gövde Astarı

Astar parçalarını kesiniz.

Astar parçalarını keserken sol saya kesmek için
ıstampaları ters çevirmeyi unutmayınız.
Astar parçalarının sıkılık yönüne yüzdeki gibi dikkat
ederek kesiniz.

Fotoğraf 1.14: Gamba astarı

El kesim bıçağınızın keskin olmasına dikkat ediniz.
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Fotoğraf 1. 15: Dil astarı

Gövde astarını kesiniz. Kesim esnasında
yönüne dikkat dilmelidir. Fotoğraf 1.13’te
astarının elde kesimi görülmektedir.
Gamba astarın kesiniz. Fotoğraf 1.14’te
parçalarının kesimi görülmektedir.
Dil astarını kesiniz. Fotoğraf 1.15’te dil
parçasının kesimi görülmektedir.

sıkılık
gövde
gamba
astarı

Fotoğraf 1.14: Çoraplık

Çoraplık parçasını kesiniz. Gamba binme işaretlerini
koyunuz. Fotoğraf 1.16’da çoraplık parçasının kesimi
görülmektedir.
Kesimlerde kademeli kesim yapmaktan kaçınınız.
Istampaları oynatmayınız.
Kesilen saya parçalarına numarasına göre çentik
koymayı unutmayınız.

Numaralama ve işaretleme
yapınız.

Fotoğraf 1. 17: Gövde parçasında bindirme referans
çizgileri
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Kontrol ve düzeltme yapınız.

Fortluk parçası ve atkı parçası için bindirme referans
çizgilerini çiziniz. Fotoğraf 1.17’de gövde parçasını
üzerindeki referans yerleri görülmektedir.
Dil parçasında gövde parçasına regola için gerekli
işaretlemeleri gümüş kalemle yapınız.
Kesilen parçaları numaralarına göre tasnifleyiniz.
Parçaları resimlerine göre ayırınız.
Ayrılan parçaları sayınız.
Çok sayıda kesimlerde ayrılan parçaları saya
bölümünün istediği şekilde ip ile bağlayınız.
Kesilmiş sayaları işaretleyiniz.
Kesilmiş sayaları eşleştiriniz
İş kalitesine özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) Çalışma ortamının temizliği ve düzgünlüğü zaman kaybına neden olur.
( ) Yüzlük ve astarlık malzemelerde sıkılık yönünün aynı olmasının hiçbir önemi
yoktur.
( ) Astar ve yüz parçalarının kalınlıkları arasında fark yoktur.
( ) Parçaları keserken sağ sol ayakkabı için ıstampaları ters çevirmek gerekir.
( ) Dilaltı makosen saya kesimi için malzemelerdeki kusur ve hataları tespit etmeye
gerek yoktur.
( ) Saya parçası kesildikten sonra gerekli işaretleme ve noktalama işaretlerini saya
parçaları üzerinde belirlenmesi gerekir.
( ) Kesim sırasında ıstampayı oynatmamalıdır.
( ) Her saya parçasını keserken derinin sıkılık yönüne dikkat edilerek kesilmelidir.
( ) Kesim bıçağın eğimi parçanın küçük ya da büyük kesilmesine neden olur.
( ) Kesim yaparken bir anda değil de kademeli olarak da kesim yapılabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları, faaliyete dönerek inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Gerekli araç ve gereci sağlayarak bir çift rok (makosen) sayasının kesimini yapınız.
Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Dilaltı makosen ıstampalarını yüz ve astar parçaları olarak ayırdınız mı?
Kesim masasını kesime hazır hale getirdiniz mi?
Derinin sıkılık yönü kontrolü yaptınız mı?
Yüz ve astar malzemesinin hatalarını tespit ederek işaretlediniz mi?
Yüz parçalarını düzgün bir şekilde kestiniz mi?
Astar parçalarını düzgün bir şekilde kestiniz mi?
Numaralandırmayı ve çentikleri doğru yaptınız mı?
Bir çift dilaltı makosen saya parçalarını istenilen niteliklerde kesebildiniz
mi?
Kontrol ve düzeltme işlemini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız varsa uygulamayı
tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz
Kesim bıçağı bileme işlemini ve kesim alıştırmalarını farklı malzemelerle tekrar
ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

Uygun ortam sağlandığında dilaltı makosen model ayakkabının yüz ve astar
parçalarını dikime hazırlarken neler yapılması gerektiğini öğreneceğiz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

Bir dilaltı makosen model ayakkabının yüz ve astar parçalarını tanıyınız.

Dilaltı makosen model ayakkabının değişik modellerini araştırınız.
Rok ayakkabıyı diğer ayakkabı modellerinden ayıran özellikler hakkında bilgi
edininiz. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

2. YÜZ PARÇALARINI VE ASTAR
PARÇALARINI HAZIRLAMAK
2.1. Dilaltı Makosen Model Saya Parçalarının Tıraşı
2.1.1. Yüz Parçalarının Tıraşı
Dilaltı makosen model sayalarda parça sayısı fazladır. Parçalarının üst üste binerek
dikildiği yerlerde tıraş gereksinimi vardır.
Tıraşlama işlemi genellikle derinin tersi yüzeyinde tıraş makinelerinde yapılır.
Saya elemanlarının kenar birleşimleri değişik şekillerde olabilir. Kenar biçimine göre
farklı olarak tıraşlar yapılır. Modüldeki dilaltı lastiksiz makosen model ayakkabıda bindirme
tıraşı, çatı tıraşı ve yakma tıraşı işlemleri uygulanmaktadır.

Fotoğraf 2. 1: Bindirme tıraşı yapılan gövde parçası
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Bu modülde gövde parçasının fortluk ile birleşen kenarlarına bindirme tıraşı yapılır.
Fotoğraf 2. 1’de gövde parçası kenarlarına bindirme tıraşının yapılışı görülmektedir. Ayağa
rahatsızlık vermemesi için bindirme tıraşı yakma tıraşına göre biraz daha ince yapılmalıdır.

Fotoğraf 2. 2: Yakma tıraşı yapılan fortluk parçası

Fotoğraf 2. 2’de görüldüğü gibi fortluk parçasının gövde üzerine gelen kenarlarına
yakma tıraşı yapılır. Yakma tıraşından sonra kenarlara yakma işlemi yapmak kenar
pürüzlülüğünü gidermek için önemlidir.
Yakma işlemi dil kenarına, yaka kıyılık parçasının dışa bakan görünen kenarına ve
atkı (fiyonk) parçalarında yapılır. Fotoğraf 2. 3’te yakma tıraşı yapılan atkı parçası
görülmektedir. Kesimde ve tıraşta meydana gelen pürüzlerin ve derinin kenarlarındaki doku
bozukluklarının giderilmesi için deri yakılır.

Fotoğraf 2. 3: Yakma tıraşı yapılan fiyonk (atkı) parçası

Yaka kıyılık parçası ve atkı parçasının altına gelen parça kalın ise potluk yapmaması
için yarma makinesinde inceltilmesi gerekir. Fortluk parçasının etek kısmındaki kenarlarının
çatı tıraşı yapılması gerekir.

Fotoğraf 2. 4: Tıraş işlemleri yapılmış saya parçaları
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Fotoğraf 2. 4’te tıraş işlemleri yapılmış dilaltı makosen model sayanın parçalarının
tıraş edilmiş kenarları görülmektedir.

2.1.2. Astar Parçalarının Tıraşı
Astar parçalarının birbiri üzerine gelen kenarlarına tıraşlama işlemi yapılabilir. Burada
yapılan tıraş çeşidi genellikle bindirme tıraşı şeklindedir. Fotoğraf 2. 5’te dilaltı makosen
model ayakkabının astar parçaları ve tıraş edilmiş kenarları görülmektedir.

Fotoğraf 2. 5: Dilaltı makosen astar parçaları

2.1.3. Yüz Parçalarının Regolası (Toplanması)
Dilaltı makosen sayanın monteye hazır duruma getirilmesi için kesilmiş ve gerekli
işlemleri bitmiş saya elemanlarının, birbiri ile ilgili olarak bir araya getirilmesine toplama
denir. Regola her zaman sayacı tezgâhında yapılır.
Regola masasında yapıştırıcılar, mermer, sayacı çekici, makas, çeşitli takviye bantları,
yapıştırıcı fırçası gibi çeşitli takımlar bulunur.

Fotoğraf 2. 6: Çatı dikişi yapılmış fortluk parçası

Tıraşlanan fortluk parçasına çatı dikişi yapılır. Çekiçleme yapıldıktan sonra takviye
bandı yapıştırılır. Son olarak fortluk parçası ile gövde birbirine tutturulur. Fotoğraf 2. 6’da
çatı dikişi yapılmış fortluk parçası görülmektedir.
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2.1.4. Gövde Parçası ile Fortluğun Dikilmesi
Regola işlemi yapılmış gövde ve fortluk parçaları sütunlu makinede tek sıra ya da çift
sıra dikilir. Dikiş başlangıç ve bitişlerinde ponteriz dikişi atılması, dikişin düzgünlüğü ve
kenara olan mesafesinin eşitliği önemlidir. Fotoğraf 2. 7’de gövde ve fortluk parçalarının
dikimi görülmektedir.

Fotoğraf 2. 7: Gövde ile fortluk parçalarının dikişi

Dikişi bitiminde fazla ipliklerin kesilmesi işin temizliği ve tertip yönünden önemlidir.

2.1.5. Ağza Yaka Kıyılık Dönme
Dilaltı makosen saya yüzü dikiminde ağız kısmına yaka kıyılık dönmek belli bir
dikkat ve beceriyi gerektirir. Dikiş öncesi yaka kıyılık parçası ile gövde parçası birbiri
üzerine getirilir. Yaka kıyılığın dıştan görünen kısmının her yerde aynı ölçüde olması ve
güzel görünmesi gerekir. Buna dikkat edilerek atkı (papyon) parçasının geleceği kenardan
başlanarak yaka kıyılık gövdeye dikilir.

Fotoğraf 2. 8: Ağza yaka kıyılık dikme

Dikim esnasında sürekli elle kontrol yapılarak atkı parçasının tüm gövde kenarını
sarması sağlanır.
Dikişin çözülmemesi için başlangıç ve bitişlere ponteriz atılır. Fotoğraf 2. 8’de yüz
parçasının kenarına ağız yaka kıyılık parçasının dikişi görülmektedir.
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2.1.6. Astar Parçalarının Regolası
Dilaltı lastiksiz makosen gövde astarı dört parçadan oluşmaktadır. Bunlar çoraplık sağ
ve sol gamba ve gövde astarıdır. Çoraplık ters olarak sağ ve sol gambalara yapıştırır. Gamba
kenarları çoraplığın görünen yüzü üzerine biner. Gamba kenarları ise gövde astarının üzerine
binmelidir. Regola esnasında parçalarının çentiklerine dikkat edilmelidir.

Fotoğraf 2. 9: Regola için astar parçalarına yapıştırıcı sürmek

Fotoğraf 2. 9’da astar parçalarının regolası için kenarlara yapıştırıcı sürülmesi işlemi
görülmektedir. Regola işlemlerinde her zaman fazla yapıştırıcı sürmekten kaçınılmalıdır.

Fotoğraf 2.10: Kenar dikişi için hazırlanan dil ve dil astarı

Bu modülde gördüğümüz sayada dil sonradan gövdeye eklenmektedir. Regola işlemi
için dil ile dil astarı birbirine yapıştırılır. Çekiçlenir ve kenar dikişine hazır hale getirilir.
Fotoğraf 2.10’da kenar dikişi için yapıştırıcı sürülmüş ve çekiçlemekte olan dil ve dil astarı
görülmektedir.

2.1.7. Yaka Kıyılık Parçasını Kıvırmak
Gövde kenarına dikilen yaka kıyılık parçasına içe doğru kıvırma yapabilmek için
yapıştırıcı sürülür. Mermer kenarında hafifçe çekiçleyerek kıvırma işlemi yapılır. Dıştan
görünen kısımda yaka kıyılık genişliği eşit ve düzgün olmalıdır. Ayrıca içe doğru kıvrılan
yaka kıyılık parçası dışarıdan görünen kısımdan fazla olmalıdır. Çünkü üste atma işleminde
sota dikişi ile astar yüze tutturulur. Eğer pay az olursa sota dikişini kurtarmaz. Fotoğraf
2.11’de yaka kıyılık parçasının içe doğru kıvrılması görülmektedir.
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Fotoğraf 2. 11: Yaka kıyılık parçasının içe kıvrılması

2.1.8. Atkı Parçası ( Fiyonk) Hazırlama
Atkı parçaları; dilaltı lastiksiz makosen modülünde sayanın gövde ile dilin birleştiği
yerde hem dekoratif amaçlı hem de atkı parçası ek yerini ve dil ile gövdenin birleştiği yerleri
gizlemek için kullanılan saya parçalarıdır. Çok farklı şekillerde olabilir. Ayakkabıya bir
güzellik katar.

Fotoğraf 2.12: Yapıştırıcı sürülmüş atkı parçaları

Atkı parçası( fiyonk) iki parçadan oluşmaktadır. Bunlar; üste görünen parça ve altta
konan atkı alt parçası. Tüketici isteğine göre atkı alt parçası farklı renkte de olabilir. Atkı alt
parçasında, atkı parçasının ortadaki boşluğuna gelecek yer hariç diğer yerlere yapıştırıcı
sürülür. Atkı parçasının alt tarafına da aynı işlen uygulanır. Fotoğraf 2.12’de atkı ve atkı alt
parçaları görülmektedir.

Fotoğraf 2.13: Regola yapılan (fiyonk) atkı parçaları

Fotoğraf 2.13’te görüldüğü gibi parçalar üst üste getirilerek yapıştırılır ve çekiçlenir.
Böylece atkı parçaları dikişe hazır hale getirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Dilaltı lastiksiz makosen saya parçalarının tıraşlarını
yapınız.
 Atkı alt parçasını ve yaka kıyılık parçasını yarma
makinesinden geçirerek uygun kalınlığa getiriniz.
Fotoğraf 2.14’te atkı alt parçası ile kıyılık
parçalarının
yarma
makinesinde inceltilmesi
görülmektedir.

 Saya parçalarının tıraşını
yapınız

Fotoğraf 2.14: Atkı alt parçası ve kıyılık parçasının
inceltilmesi

 Saya parçalarının neresine hangi tıraş yapılacağını
öğreniniz. Fotoğraf 2.15’te tıraş ilmeleri bitmiş yüz
parçaları görülmektedir.
 Tıraş makinesinin ayarlarını yapınız.

Fotoğraf 2. 15: Tıraş işlemleri yapılmış yüz parçaları

 Fortluk parçasının bindirme, yakma ve çatı tıraşlarını
yapınız.
 Gövde parçasının fortluk ile birleşecek yerlerine ve
yaka kıyılık parçasının geleceği kenarlara bindirme
tıraşı yapınız. Fotoğraf 2.16’da gövde parçasının
tıraşının yapılışı görülmektedir.
 Dil parçasına yakma tıraşı yapınız.
 Atkı üst parçasını yakma tıraşı yapınız.

26

Fotoğraf 2.16: Gövde parçasının bindirme tıraşının yapılışı

 Tıraş işlemi biten fortluk parçasının arka kısmını
sütunlu makinede çatı dikişi ile dikiniz. Fotoğraf
2.17’de gösterildiği gibi…

Fotoğraf 2.17: Fortluk parçasının çatı dikişi

 Diktiğiniz dikiş bölgesini hafifçe çekiçleyiniz.
 Dikişin üstünü takviye bandı ile kapatınız. Fotoğraf
2. 18’de de fortluk parçasının bitmiş çatı dikişinin
takviye bantlı hali görülmektedir.

2. 18: Çatı dikişi bitmiş fortluk parçası

 Fortluk parçasının kenarlarının iç taraflarına
yapıştırıcı sürünüz.
 Gövde parçasının fortlukla birleşecek kenarlarının
üst yüzeyine yapıştırıcı sürünüz.
 Fortluk
gövdeye
yapınız.

parçasını
regolasını

Fotoğraf 2.19: Fortluk parçasının gövdeye regola işlemi
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 Bekleme süresinden sonra gövde ve fortluk
parçalarının tıraşlama işlemleri bittikten sonra gümüş
kalemle belirtilen yerlerden fortluk parçasını
yapıştırınız. Fotoğraf 2.19’da fortluk parçasının
gövdeye regola işlemi görülmektedir.
 Gözle kontrolden sonra çekiçleyiniz.
 Sütunlu dikiş makinesinin ayarlarını kontrol ediniz.
 Roda fortluk parçasının üzerinde olacak şekilde
dikiniz. Fotoğraf 2.20’de fortluk parçasının gövdeye
dikişi görülmektedir.
 Dikiş başlangıç ve bitişlerinde ponteriz atınız.
 Fortluk parçası ile gövde
parçasının
dikişlerini
yapınız.

Fotoğraf 2.20: Fortluk parçasının gövdeye dikişi

 Sayadaki tüm dikişleri tek ya da çift dikiş olabilir.
 İplik kalınlığı ve rengine dikkat ediniz.

 Ağız kıyılık parçasının
regolasını ve dikişini
yapınız.

 Yaka kıyılık parçası gövde ağzı üzerine koyarak
ölçünüz.
 Yaka kıyılık parçasını dikerken düzgün konduğundan
emin olunuz.
 Dikişlerin kenara olan mesafesinin eşit olmasına
dikkat ediniz.
 Yaka kıyılık parçasının içe kıvrılacak kenarının sota
dikişi yapılacak boyda olmasına dikkat ediniz.

Fotoğraf 2. 21: Yaka kıyılık parçasının dikişi

 Dikiş yapılırken rodanın yaka kıyılık üzerinde
olmasına dikkat ediniz.
 El yordamı ile parçaların birbirine uyumunu
sağlayınız.
 Dikiş başında ve sonunda ponteriz dikişi atınız.
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 Ağız
yaka
kıyılık
parçasını kıvırınız.

 Sayanın tüm dikişlerinin aynı karakterde olmasına
dikkat ediniz. Fotoğraf 2.21’de yaka kıyılık
parçasının gövdeye dikişi görülmektedir.
 İçe doğru kıvrılacak yaka kıyılık parçasının iç
tarafına ve gövdeye solüsyon (yapıştırıcı) sürülür.
 Bekleme süresinden sonra dıştan eşit olacak şekilde
kenar elle içeriye kıvrılır. Fotoğraf 2.22’de yapıştırıcı
sürülmüş kıvırmaya hazır yaka kıyılık parçası
görülmektedir.

Fotoğraf 2.22: Yapıştırıcı sürülmüş yaka kıyılık parçası

 En baştan başlanarak mermer parçası üzerinde hafif
çekiçleyerek kıvırma işlemi yapılır. Fotoğraf 2.23’de
yaka kıyılık parçasının mermer zemin üzerinde
kıvrılması işlemi görülmektedir.

Fotoğraf 2. 23: Yaka kıyılık parçasının çekiçlenmesi

 Astar
regolasını
parçaları
dikiniz.

parçalarının
yapınız
birbirine

 Astar parçalarını uygun kalınlıkta değilse yarma
makinesinde 0,7–0,8 mm inceltiniz.
 Çoraplık parçasının kenarlarına yapıştırıcı sürerken
çoraplığın ters yüzü kullanacağını unutmayınız.
 Çoraplık parçası genellikle ters olarak ayakkabıda
durur. Bunun sebebi de ayakkabının ayaktan
çıkmasını önlemektir.

Fotoğraf 2.24: Dilaltı lastiksiz makosen astar parçaları
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 Çoraplık parçası ile gamba parçalarını üst üste gelen
yerlerine yapıştırıcı sürünüz. Fotoğraf 2.24’te astar
parçaları bir arada görülmektedir.
 Gamba ve gövde astarlarında meşinin cilt tarafı
ayağa temas edecek şekilde regola edilir. Fotoğraf 2.
25’te astar parçalarının kenarlarına yapıştırıcı
sürülmesi görülmektedir.



Fotoğraf 2.25: Astar parçalarına yapıştırıcı sürmek

Kenarlarına yapıştırıcı sürülen astar parçaları
birbirine tutturulur.
 Parçaları birbirine tuttururken markalama izlerine
dikkat edilmelidir.
 Gambalar ile çoraplık yapıştırılırken çoraplıktaki
fazlalık aşağıya doğru verilmelidir. Fotoğraf 2.26’da
regola işlemi bitmiş dikişi yapılan çoraplık ve gamba
parçaları görülmektedir. Fotoğraftan çoraplığın ters
kullanıldığı ve gambadaki fazlalığın aşağıya
verilmesi görülmektedir.

Fotoğraf 2.26: Gamba ve çoraplığın dikilmesi

 Çoraplık ve gambaların dikiminden sonra sağ ve sol
gambalar gövde astarına dikilir.
 Fotoğraf 2.27’de gösterildiği gibi. Gambanın gövde
astarı üzerine yapıştırılması ayak rahatlığı için çok
önemli olduğundan dikkat edilmelidir.
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Fotoğraf 2.27: Gamba ve gövde astarının dikilmesi

 Tüm dikiş işlemlerinde olduğu gibi başlangıç tarafa
ve bitiş yerlerine ponteriz atmayı unutmayınız.
 Dil ve dil astarının
regolasını ve dikişini
yapınız.

 Dilin ve dil astarının iç yüzüne yapıştırıcı sürünüz.
 Bekleme süresinden sonra birbirine yapıştırınız.
Fotoğraf 2.28’de yapıştırıcı sürülmüş dil ve dil astarı
parçaları görülmektedir.
 İş parçasını hafifçe çekiçleyiniz.
 Sütunlu dikiş makinesinde dilin görünen üç kenarını
dikiniz.
 Köşe dönüşlerinde keskin köşe oluşturmaktan
kaçınınız. Fotoğraf 2. 29’da dil ve dil astarının
sütunlu makinede dikişi görülmektedir.

Fotoğraf 2. 28: Yapıştırıcı sürülmüş dil ve dil astarı

 Dikiş işlemi bittikten sonra makasla ya da makinede
astar fazlalıklarını kesiniz.
 Yaptınız işi kontrol ediniz.

Fotoğraf 2. 29: Dil ile dil astarının dikişi

 Atkı (fiyonk) parçalarını
dikişe hazırlayınız.

 Atkı parçasının altına ve atkı alt parçasının üst
kısmına yapıştırıcı sürülür.
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 Yapıştırıcı sürerken atkı üst parçasının boşluklu
kısmına yapıştırıcı gelmeyecek şekilde atkı alt
parçasına yapıştırıcı sürülmelidir.
 Düzgün bir şekilde parçaları üst üste koyunuz.
 Hafifçe çekiçleyiniz. Fotoğraf 2.30’da atkı ve atkı alt
parçasının regola işlemi görülmektedir.

Fotoğraf 2. 30: Atkı alt ve üst parçasına yapıştırıcı sürmek
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Sayalarda çatı tıraşı dikişleri kenardan 1- 1,5 mm uzaklıkta dikilir.
) Yakma tıraşı altta kalan parçaya yapılır.
) Yakma tıraşı ile bindirme tıraşı arasında fark yoktur.
) Yüz ve astar parçaları aynı kalınlıkta olmalıdır
) Kalınlıkları uygun değilse astarlar yarma makinesinde inceltilir.
) Sentetik malzemeleri de tıraş yapmalıyız.
) Kullandığımız düz ve sütunlu makinelerin dikiş adım ayarları aynı olmalıdır.
) Çatı dikişi yapılacak kenarların üstüne takviye bandı konur.
) Saya parçalarını keserken sıkılık yönüne dikkat etmeye gerek yoktur.
) Sentetik malzemelere yakma tıraşı uygulanmaz.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları, faaliyete dönerek inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Gerekli araç ve gereci sağlayarak bir çift dilaltı lastiksiz makosen sayasının regola ve
dikim işlemlerini yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Kalınlık farkı olan parçaları yarma makinesinden geçirdiniz mi?
Saya yüz ve astar parçalarının tıraşlarını yaptınız mı?
Fortluk parçasının çatı dikişini yapıp çekiçlediniz mi?
Fortluk parçası ile gövdenin regolasını ve dikişini yaptınız mı?
Ağız kıyılık parçasının gövdeye dikişini yaptınız mı?
Astar parçalarının regolasını ve dikişlerini yaptınız mı?
Dil ve dil astarının regola ve dikişini yaptınız mı?
Dil astarı fazlalıklarını kestiniz mi?
Ağız kıyılık parçasının kıvırma işlemini yaptınız mı?
Atkı ve atkı alt parçasının regola işlemini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız varsa uygulamayı
tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
Düz ve sütunlu makine dikişi uygulamalarını farklı malzemelerle tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3

Uygun ortam sağlandığında dilaltı lastiksiz makosen model ayakkabının üste atma
işlemi, dil parçasının gövdeye montesi ve fiyonk (atkı) parçasının dikimini öğreneceğiz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:



Bir dilaltı lastiksiz makosen model ayakkabının yüz ve gövde parçalarının
genellikle nasıl birleştirildiğini araştırınız.
Dilaltı lastiksiz makosen sayalarda piyasada kullanılan atkı parçalarının şekilleri
hakkında bilgiler derleyiniz. Derlediğiniz bilgileri rapor haline getirerek sınıf
arkadaşlarınızla tartışınız.

3. ÜSTE ATMAK
3.1. Fiyonk (Atkı Parçası) Dikmek
Atkı parçaya ya da fiyonk olarak adlandırılan ve ayakkabıda dil kısmının üzerine
dikilen saya parçasıdır.
İki parçadan oluşur; alt atkı parçası ve atkı parçası. Ayakkabının yüz kısmında hem
dekoratif hem de fonksiyonel bir saya parçasıdır.

Fotoğraf 3. 1: Atkı parçasının makineye yerleştirilişi
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Roda fiyonk (atkı) parçasının üzerinde ve iğne boşluk kenarında olacak şekilde dikiş
yapılır. Dikiş karakterinin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Atkı ve atkı alt parçasının kenarı
tek ya da çift dikiş ile dikilebilir. Fotoğraf 3. 1’de atkı parçalarının makineye yerleştirilişi
görülmektedir.

Fotoğraf 3. 2 Fiyonk (Atkı) parçasının dikişi

Dekoratiflik amacı ile atkı (fiyonk) parçasının dış kenarlarına da boşta dikiş dikilebilir.
Fotoğraf 3. 2’de fiyonk (atkı) parçasının sütunlu makinede dikişi görülmektedir.

3.2. Üste Atmak
Dikiş işlemi biten astar ve yüz parçaları üste atma işlemine hazırdır. Üste atma
işleminde astarın yüze düzgün yerleştirilmesi çok önemlidir.

Fotoğraf 3. 3: Astar kenarlarına yapıştırıcı sürme

Astar ve yüz parçalarının doğru eşlemesi yapıldıktan sonra, yüze yapışacak astar
kenarlarına ve yüzün iç taraflarına yapıştırıcı sürülür. Fotoğraf 3. 3’te üste atma işlemi için
astar kenarlarına yapıştırıcı sürülmesi görülmektedir.
Astarın üst kenarı 5–6 mm dışarı taşacak şekilde yüze düzgünce yapıştırılır. El
yordamı ile astarın düzgünlüğü ve yüzü ortalaması sağlanır. Fotoğraf 3. 4’te astarın yüze
tutturulması görülmektedir.
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Fotoğraf 3. 4: Astarın yüze tutturulması

Düzgünce birbirine tutturulan yüz ve astar parçaları içten mermer zemin üzerinde
hafifçe çekiçlenir. Fotoğraf 3. 5’te astarın çekiçlenmesi işlemi görülmektedir.

Fotoğraf 3.5: Astarın çekiçlenmesi

Astarın düzgünlüğü ve içerde buruşukluk ya da katlama yapmaması üste atma
işleminde ayakkabının kalitesi ve ayak rahatlığı çok önemlidir.

3.3. Sota Dikişi
Dilaltı lastiksiz makosen modülünde astar ve yüz parçalarının üste atma işleminde sote
dikişi kullanır. Sota dikişi; bir parçanın kenarından yapılan dikişe verilen isimdir. Dikişin
görünmemesi ya da çok az görülmesi amaçlanır. Kenara paralelliğin sağlanması içinde tercih
edilebilir. Dekoratif amaçlı ya da fonksiyonel olabilir. Sote dikişlerinde görünüm amaçlı
farklı kalınlıkta ipliklerde kullanılabilir.

Fotoğraf 3. 6: Yüz ve astarın sote dikiş ile dikilmesi
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Modülde yaka kıyılığın alt kenarından sota dikişi yapılmalıdır. Yapılan bu dikiş
astarın gövdeye dikişi için yapılır. Sota dikişi olarak tercih edilmesinin sebebi güzel bir
görünüş içindir. Fotoğraf 3. 6’da yaka kıyılık kenarından sote dikişinin yapılması
görülmektedir. Fotoğraftan da görüleceği gibi roda gövde parçası üzerindedir.

Fotoğraf 3. 7: Dikilen astar parçasına ara iş yapılması

Dikiş işlemi biten aysar ve yüz parçasına ara iş yapılır iplik ve astar fazlalıkları kesilir.
Fotoğraf 3. 7’ de astar fazlasının makasla kesilmesi görülmektedir.

3.4. Dilin Gövdeye Dikimi
Modül; dil parçası sonradan gövdeye dikilecek şekilde olduğundan önceden birbirine
tutturulan ve dikilen dil parçası gövdeye dikilir. Dil parçasının yapışacak kenarına ve
gövdeye yapıştırıcı sürülür.

Fotoğraf 3. 8: Dilim gövdeye dikilmesi

Dil parçası üzerinde gümüş kalemle işaretlenen kısım gövde ile paralel olacak şekilde
ortalanır ve hafifçe çekiçlenir.
Çekiçlemeden sonra tekrar düzgünlüğü kontrol edilir ve kenarından dikilir. Dili
dikerken rodanın gövde parçası üzerinde olması gerekir. Fotoğraf 3. 8’ de dilin gövdeye
dikilmesi görülmektedir.

3.5. Fiyonk ( Atkı) Parçasının Gövdeye Dikimi
Atkı parçasının ve gövde parçasının birbiri üzerine geleceği ve dikeleceği yerlerine
yapıştırıcı sürülür.
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Fotoğraf 3. 9: Atkı parçasının işaretli yere yerleştirilmesi

Önceden hazırlanan fiyonk (atkı) parçaları gövde üzerinde gümüş kalemle markalanan
alana oturtulur. Fotoğraf 3. 9’da atkı parçasının gövde üzerindeki işaretli yere yerleştirilmesi
görülmektedir.

Fotoğraf 3. 10: Atkı parçasının dikilmesi

Gözle kontrolden sonra sütunlu makinede her iki kenarından dikilir. Dikişlerin daha
evvel atkı üst kenarları ile aynı paralellikte ve özellikte olmasına dikkat edilmelidir. Fotoğraf
3.10’da atkı parçasının gövdeye dikilmesi görülmektedir.

Fotoğraf 3. 11: İplik fazlalıklarının yakılması

Fiyonk (atkı ) parçasının dikiminden sonra sayanın düzgünlüğünün kontrolü ve fazla
ipliklerinin yakılması gerekmektedir. Fotoğraf 3.11 ‘de dikim işlemi sonrası iplik yakma
makinesinde fazla ipliklerin yakılması işlemi görülmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

 Fiyonk (atkı parçası)
dikiniz.

Öneriler
 Daha önceden regolası yapılan atkı üst ve alt parçasını
dikiniz. Fotoğraf 3.12’ de atkı parçalarının sütunlu makinede
dikişi görülmektedir.
 Atkı parçasının boşluklu olan kısmını dikerken dikişin
düzgün olmasına ve eğer çift sıra dikilecekse dikişler
arasındaki mesafenin dar olmasına dikkat ediniz.

Fotoğraf 3. 12: Atkı parçasının dikilmesi

 Atkı parçasının üst ve alt kenarlarını boşta dekoratif amaçlı
tek ya da çift sıra dikiniz.
 Üste atma işlemini
yapınız.

 Astar ve yüz için doğru eşleme yapılır.

Fotoğraf 3. 13: Üste atma işlemi için gövde parçasının iç
kenarlarına yapıştırıcı sürülmesi

 Gövde ile ağız kıyılık
parçalarının dikişini
yapınız.

 Üste atma işlemi için astar kenarlarına ve yüzün iç
taraflarına yapıştırıcı sürünüz. Fotoğraf 3.14’te üste atma
işlemi için gövde parçasının üst kenarına yapıştırıcı
sürülmesi işlemi görülmektedir.
 Astar parçasının çoraplık kısmı fortluk parçasından 5–6 mm
yukarıda olacak şekilde yüz parçasına yerleştiriniz. Fotoğraf
3.14’te gösterildiği gibi…
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Fotoğraf 3.14: Astarın gövdeye yerleştirilmesi

 Sota dikişi yapınız

 Astarın düzgünlüğü kontrol ediniz.
 İçten hafifçe çekiçleyiniz
 Dikiş atkı parçasının alt kenarından yapılmalıdır. Böylece
hem dikişin görünmemesi sağlanır hem de düzgün bir dikiş
elde edilir.
 Sota dikişi yaka kıyılık parçasının altından roda gövde
parçasının üzerinde olacak şekilde dikiniz.

Fotoğraf 3. 15: Yaka Kıyılık Kenarından Sote Dikişi

 Dikiş başlangıç ve bitişlerine ponteriz atınız
 İplik fazlalıkları kesiniz.
 Astar fazlalıkları makinede ya da makasla kesiniz.
 Hazırlanan dil parçası ile gövdenin numara kontrolü yapınız.
 Dil üzerinde gümüş kalemle işaretli kenar gövde ile
birleştirilerek gözle kontrol ediniz.
 Dilin üst tarafına ve gövdenin alt tarafına yapıştırıcı sürünüz.
 Bekleme süresinden sonra düzgünce yapıştırıp ve içten hafif
çekiçleyiniz.
 Dilin gövdeye dikişini
yapınız.

Fotoğraf 3. 16: Dilin gövdeye dikilmesi

41

 Dilin yüksekliliğini ve ortalı olup olmadığını kontrol ediniz.
 Roda ayağı gövdenin üzerinde olacak şekilde dili gövdeye
dikiniz.
 Gövde parçası üzerinde atkı parçasının geleceği yer olarak
gümüş kalemle markalanmış alana atkı parçası oturtunuz ve
ön kontrol yapınız. Fotoğraf 3.17’de atkı parçasının gövde
üzerine yerleştirilmesi görülmektedir.
 Atkı parçası uygun ise alt köşelerine ve gövdenin gerekli
yerlerine yapıştırıcı sürünüz.

 Fiyonk (Atkı)
parçasının gövdeye
dikiniz.

Fotoğraf 3. 17: Atkı parçasının gövde üzerine yerleştirilmesi


 Roda ayağı atkı parçasının üzerinde olacak şekilde atkı
parçasını gövdeye dikiniz. Fotoğraf 3. 18’de atkı parçasının
gövdeye dikişi görülmektedir.

Fotoğraf 3. 18: Atkı parçasının gövdeye dikilmesi

 Ara iş ve temizliği
yapınız.

 Dikişlerin önceden atkı üst ve alt kenarlarına boşta dikilmiş
olan dikişlerle aynı olmasına dikkat ediniz.
 Biten saya dikişlerini kontrol ediniz.
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Fotoğraf 3. 19: Bitmiş bir sayada iplik yakma işlemi

 Astar fazlalıklarını kesiniz
 Dikiş ipliği fazlalıklarını yakınız. Fotoğraf 3.19’da bitmiş bir
sayanın iplik yakma makinesinde fazla ipliklerinin yakılması
işlemi görülmektedir.
 Diktiğiniz sayaları eşleyiniz.
 Doğruluğunu kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) Sayalarda fazla yapıştırıcı sürmekten daima kaçınılmalıdır.
( ) Astar ve yüz parçalarına yapıştırıcı sürer sürmez birbirine yapıştırılmalıdır.
( ) Ponteriz dikişi zaman kaybından başka bir şey değildir.
( ) Sota dikişi sadece dekoratif amaçlı yapılır.
( ) Yaka kıyılık parçasının görüntüsü çok önemli olduğundan kıvırmasına ve dikişine
çok özen gösterilmelidir.
( ) Bu modelde dil, atkı parçasının altında kalır ve önce dikilmelidir.
( ) Atkı parçasının yönü önemli değildir.
( ) Bir sayadaki tüm dikiş adımları aynı olmalıdır.
( ) Dilaltı makosen modellerde atkı (fiyonk) parçası sadece dekoratif amaçlıdır.
( ) Saya dikiminin her aşamasında kalite kontrol yapılmalıdır.
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Bir çift dil altı lastiksiz makosen sayanın ağız yaka kıyılık parçası, gövdenin, dilin ve
fiyonk (atkı) parçasının birleştirilmesi işlemlerini yapınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Fiyonk (atkı) parçalarını birbirine diktiniz mi?
Üste atma işlemi için astar ve yüze yapıştırıcı sürdünüz mü?
Astarı içten çekiçlediniz mi?
Çentikleri ve kırışıklıkları kontrol ettiniz mi?
Yaka kıyılık parçasının kenarından sota dikişi ile astar ile yüzü
diktiniz mi?
Dikiş esnasında başlangıca ve dikişin bitiminde ponteriz dikişi
yaptınız mı?
Astar fazlalıklarını kestiniz mi?
Dilin gövdeye birleştirilmesi için gerekli yerlerine yapıştırıcı sürdünüz
mü?
Düzgünlüğünü kontrol ettikten sonra içten çekiçlediniz mi?
Roda gövdenin üzerinde olacak şekilde dili diktiniz mi?
Atkı parçaları ile gövde parçalarını eşlediniz mi?
Atkı parçasını gövde üzerindeki işaretlenmiş yerine oturtarak kontrol
ettiniz mi?
Dikiş kolaylığı için atkı parçasının alt uçlarına ve gövdeye yapıştırıcı
sürdünüz mü?
Dikişe başlarken dikişin önceden dikilen atkı alt ve üst kenar dikişleri
ile aynı olmasına dikkat ettiniz mi?
Astar fazlalarını kestiniz mi?
Fazla iplikleri yaktınız mı?
Dikilen sayanın doğruluğunu kontrol ettiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız varsa uygulamayı
tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Dilaltı lastiksiz makosen saya dikimi modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları
sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçme soruları ile değerlendiriniz. Bu değerlendirme
sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz.
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

(….) Kesim öncesi sayalık malzemeler gözle ve elle kontrol edilmelidir.
(….) Astarlık ve yüzlük malzeme kesiminde sıkılık yönü önemli değildir.
(….) Tüm pres bıçaklarının yükseklikleri aynıdır.
(….) Pres kafa yükseklik ayarı yapmaya gerek yoktur.
(…) Dilaltı lastiksiz makosen modülün de sota dikişi yaka kıyılık parçasının kenarına
dönülmelidir.
(…) Saya malzemesi için yüz ve astar kalınlıkları aynı olmalıdır
(….) Saya parçaları için istediğimiz parçayı istediğimiz bölgeden kesebiliriz.
(….) Malzeme zayıflayacağı için fortluk parçasına arka çatı tıraşı yapmaya gerek
yoktur.
(….) Yakma tıraşının amacı düzgün ve pürüzsüz bir kenar oluşturmaktır.
(….) Bindirme tıraşında malzeme yakma tıraşına göre ayağı rahatsız etmemesi için
daha ince olmalıdır.
(….) Dil altı makosen ayakkabılar zenne ve merdane olarak üretilir.
(….) Dil altı lastiksiz makosen ayakkabılarda fort ve bombe mutlaka kullanılmalıdır.
(….) Fortluk parçası çatı dikişinden sonra çekiçlenmeli ve takviye bandı
yapıştırılmalıdır.
(….) Sayadaki tüm dikiş adımlarının aynı olması gerekmez.
(….) Bir sayadaki dikişlerin tümü fonksiyonel olmayabilir, dekoratif amaçlı da dikişler
dikilir.
(….) Saya kesimi ve dikim aşamasında ayna ve gövde parçalarındaki çentiklere göre
iç ve dış ayırımı yapmak çok önemlidir.
(….) Pres bıçakları kesinlikle birbirine sürtünmeyecek şekilde taşınmalı ve
kullanılmalıdır.
(….) Saya dikiminde kontrol en son yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz yanıtları cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
Bu modül kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetinde ilgili konuya dönünüz.
Tamamı doğru ise yeterlik ölçmeye geçiniz.
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YETERLİK ÖLÇME
Gerekli araç, gereç ve donanımın bulunduğu ortamda ıstampası ya da pres kesim
bıçağı olan bir çift rok (makosen) sayasını tekniğine uygun dikiniz. Diktiğiniz rok sayayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1

Yüz ıstampalarını ayırdınız mı?

2

Astar ıstampalarını ayırdınız mı?

3

Yüz parçalarını düzgün kestiniz mi?

4

Astar parçalarını düzgün kestiniz mi?

5

Çentik eksiklerini tamamladınız mı?

6

Yüz ıstampalarına tıraş yaptınız mı? (Sentetik malzemelere
tıraş yapılmaz.)
Astara istenilen incelikte yarma yaptınız mı?

7

10

Yakma tıraşı yapılan kenarlara yakma yaptınız mı? (Sentetik
malzemelere yakma yapılmaz.)
Fortluk parçasının çatı dikişini yapıp takviye bandı
yapıştırdınız mı?
Fortluk parçası gövdeye regola yapıp diktiniz mi?

11

Yaka kıyılık parçasını dikip içe kıvırdınız mı?

12

Dil ve dil astarının regolasını yaptınız mı?

13

Dil ve dil astarını dikip astar fazlalıklarını kestiniz mi?

14

Fiyonk (atkı) ve alt parçanın regolasını yapıp diktiniz mi?

15

Astar parçalarının regola ve dikiş işlemlerini yaptınız mı?

16

Dikilmiş astarı gövdeye düzgünce yapıştırdınız mı?

17

Astarın düzgünlüğüne ve yüzü kaplamasına dikkat ettiniz mi?

18

Astarı yüze diktiniz mi?

19

Astar ve iplik fazlalıklarını kestiniz mi?

20

Dili gövdeye diktiniz mi?

21

Atkı parçasını gövdeye diktiniz mi?

22

Fazla iplikleri temizlediniz mi?

23

Kalite kontrolünü yaptınız mı?

8
9
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Hayır

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda “hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.
Bütün cevaplarınız “evet” ise modülü başarı ile tamamladınız, tebrik ederiz.
İlgili kişi ile iletişime geçerek bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
Y
Y
D
Y
D
D
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
Y
Y
D
Y
D
D
Y
D
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
Y
Y
D
D
Y
D
Y
D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

D
Y
Y
Y
D
Y
Y
Y
D
D
D
D
D
Y
D
D
D
Y
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