
 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO KALIPLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ankara, 2015



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 
materyalidir. 

• Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

• PARA İLE SATILMAZ.   



 

 i 

 
AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 
1. KADIN MAYOSU KALIBI ................................................................................................ 3 

1.1 Kadın Mayosu Model Analiz İşlemleri .......................................................................... 3 
1.2. Mayo Dikiminde Kullanılan Kumaş Özellikleri ........................................................... 6 
1.3 Kadın Mayosu Kumaşında Esneme-Çekme Testleri ve Oran Hesaplamaları ................ 6 
1.4. Kadın Mayosu Kalıbı Çizim İşlemleri .......................................................................... 7 
1.5. Kadın Mayosu Kalıp Açma İşlemleri ........................................................................... 9 
1.6. Kadın Mayosu Şablon Çizim İşlemleri ....................................................................... 10 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 11 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 20 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 21 
2. KADIN MAYOSU ANA VE YARDIMCI MALZEME HESAPLAMALARI ................ 21 

2.1.Kadın Mayosu Dikiminde Kullanılan Ana ve Yardımcı Malzemeler .......................... 21 
2.2. Kadın Mayosu Pastal Planı Hazırlama İşlemleri ........................................................ 25 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 26 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME ........................................................................................... 28 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 30 
3. ERKEK MAYOSU KALIBI .............................................................................................. 30 

3.1. Erkek Mayosu Model Analiz İşlemleri ....................................................................... 31 
3.2. Erkek Mayosu Kumaşında Esneme-Çekme Testleri ve Oran Hesaplamaları ............. 32 
3.3. Erkek Mayosu Kalıbı Çizim İşlemleri ........................................................................ 32 
3.4. Erkek Mayosu Kalıp Açma İşlemleri .......................................................................... 33 
3.5. Erkek Mayosu Şablon Çizim İşlemleri ....................................................................... 33 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 34 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME ........................................................................................... 38 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 .................................................................................................. 39 
4. KIZ ÇOCUK MAYOSU KALIBI ..................................................................................... 39 

4.1. Kız Çocuk Mayosu Model Analiz İşlemleri ............................................................... 40 
4.2. Kız Çocuk Mayosu Kumaşında Esneme-Çekme Testleri ve Oran Hesaplamaları ..... 41 
4.3. Kız Çocuk Mayosu Kalıbı Çizim İşlemleri ................................................................. 42 
4.4. Kız Çocuk Mayosu Kalıp Açma İşlemleri .................................................................. 43 
4.5. Kız Çocuk Mayosu Şablon Çizim İşlemleri................................................................ 44 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 46 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME ........................................................................................... 51 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 ................................................................................................... 52 
5. ERKEK ÇOCUK MAYOSU KALIBI ............................................................................... 52 

5.1. Erkek Çocuk Mayosu Model Analiz İşlemleri ............................................................ 52 
5.2. Erkek Çocuk Mayosu Kumaşında Esneme-Çekme Testleri ve Oran Hesaplamaları . 54 
5.3. Erkek Çocuk Mayosu Kalıbı Çizim İşlemleri ............................................................. 54 
5.4. Erkek Çocuk Mayosu Kalıp Açma İşlemleri .............................................................. 54 
5.5. Erkek Çocuk Mayosu Şablon Çizim İşlemleri ............................................................ 55 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 56 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME ........................................................................................... 60 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 61 

İÇİNDEKİLER 



 

 ii 

CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 63 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 iii 

 

AÇIKLAMALAR 
ALAN Giyim Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK İç Giyim Modelistliği 

MODÜLÜN ADI Mayo Kalıpları 

MODÜLÜN TANIMI Kadın, erkek ve çocuk mayo kalıplarının hazırlanması ile ilgili 
bilgi ve uygulamalarının anlatıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL “ Atlet Kalıpları” modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Mayo Kalıpları Hazırlamak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç: Gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun 
mayo kalıpları hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Kadın mayosu kalıbını tekniğe uygun olarak 
hazırlayabileceksiniz. 

2. Kadın mayosu için ana ve yardımcı malzeme 
hesaplamalarını verimlilik ilkelerine göre 
yapabileceksiniz. 

3. Erkek mayosu kalıbını tekniğe uygun olarak 
hazırlayabileceksiniz. 

4. Kız çocuk mayosu kalıbını tekniğe uygun olarak 
hazırlayabileceksiniz. 

5. Erkek çocuk mayosu kalıbını tekniğe uygun olarak 
hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Çizim masası ve yeterli ışıklandırma 
Donanım: Kâğıt, kalem, karton, silgi, eşel, pistole, mezura, 
riga, gönye, cetvel. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Her öğrenme faaliyeti sonunda verilen ölçme araçları ile 
ulaştığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize 
değerlendirebileceksiniz. 
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek 
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme 
aracıyla değerlendirileceksiniz. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci;  
 
İç giyim kadın, erkek ve çocukların kullandığı giysi türleridir. Spor ve yüzme 

etkinliklerinde kullanılan mayo ten üzerine giyildiği için iç giyim ürünü olarak 
değerlendirilmektedir. Mayo kalıbı hazırlama, mayo üretiminin temel işlemlerindendir. 

 
Bu modülle kadın, erkek ve çocuk mayo model çeşitleri ile kumaş özelliklerini tanıyıp 

verilen ölçüler doğrultusunda mayo kalıpları oluşturabileceksiniz. Mayo üretimi yapan 
işletmelerin kalıp hazırlama bölümlerinde modelistlerin hangi aşamaları gerçekleştirdiğini 
yapacağınız uygulamalarla kavrayabileceksiniz. Mayo üretiminde yer almak için çizim 
yeteneğinizi yaratıcılığınızı kullanarak geliştirebileceksiniz.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler ile uygun ortam sağlandığında tekniğine 

uygun kadın mayosu kalıbı hazırlayabileceksiniz. 
 

 
 
 Mayo satan mağazalardan, internetten mayo modellerini inceleyiniz ve 

görsellerini çiziniz ya da çıktı olarak alınız. 
 Model dergilerinden mayo kalıpları parçalarını kadın, erkek ve çocuk mayo 

özelliklerine göre inceleyiniz. 
 

1. KADIN MAYOSU KALIBI 
 
Kadın mayosu, kadınların spor yaparken ve yüzmede kullandığı iç giyim türüdür. 

Kadın mayosu kalıbı, mayo modeli tasarımından sonra ve kesim sürecinden önce hazırlanır. 
Kadın mayo kalıbı elde etme yöntemleri: 

 
 Hazır kalıplardan mayo kalıbı elde etme: Piyasada satılan model 

dergilerinden ya da hazır kalıp paftalarından kopyalama yöntemi ile elde edilir. 
 Bitmiş mayo üzerinden kalıp elde etme: Dikimi tamamlanmış mayo 

üzerinden ölçü transferi yöntemi ile elde edilir. 
 Beden ölçüleri yardımı ile kalıp elde etme: 
 El ve çizim araçları ile kalıp elde etme: Beden ölçüleri ve çizim araçlarını 

kullanarak elde çizim tekniği ile mayo kalıbı elde edilir. 
 Bilgisayarda kalıp programları ile kalıp elde etme: Farklı bilgisayar 

programları ile programın uygulama tekniğine göre oluşturulan kalıp elde etme 
yöntemidir. Genelde üretim kapasitesi büyük işletmelerin ve modelistlik 
bürolarının kullandığı kalıp elde etme yöntemidir. 

 
Mayo kalıbı hazırlamaya başlamadan önce yukarıda verilen kalıp hazırlama 

yöntemlerinden hangisi kullanacak karar verilir. Her bir yönteme göre kalıp hazırlamada 
işlem yönünden farklılıklar vardır. Mayo kalıp çizimi öncesi mayo model seçimi ve model 
analizi işlemleri yapılır. 

 
1.1 Kadın Mayosu Model Analiz İşlemleri 

 
Kadın mayosu model analiz işlemleri için mayo üretim sürecinin aşamalarının 

bilinmesi gerekir. Kadın mayosu üretim aşamaları: 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Model tasarımı: Mayo model tasarımı mayo üreten işletmelerde her sezon 
yapılır. Sezon, renk ve konu özelliklerine göre tasarımlar yapılır. Fason üretim 
yapan işletmelerde fason işlemini yaptıran müşteri işletme isteklerine göre 
tasarım yapılır. 

 Model analizi: Siparişi alınan mayo modeli ya da mayo üreten işletmenin 
koleksiyon parçası olan mayo modellerinin tasarımdan sonra analiz edilmesi 
için form olarak hazırlanır. Model analizi formunda: 
• Ürün adı 
• Beden no 
• Tarih 
• Ürün tasarım görseli (ön, arka, detay var ise yan görünüm) 
• Model tanımı 
• Malzeme listesi 
• Üretim ile ilgili uyarı notları 
• Ürün parça listesi vb. bulunur. 

 
 Mayo ölçü listesini oluşturma: Standart ölçüler ya da bireysel ölçüler 

kullanılır. 
 Modelin ölçülerine göre temel kalıp üzerinden kalıp hazırlama: Mayo 

modelinin yaka, askı, göğüs formu, ön beden, arka beden kesim özelliklerini 
temel kalıba yansıtma işlemleridir. 

 Hazırlanan kalıbın açma işlemlerini uygulama: Modelde açma yapılması 
gereken model detayları var ise (örneğin; ön mayo parçası farklı parçalardan 
oluşuyorsa) oluşturulan kalıpta açma işlemi uygulanır. 

 Mayo kalıplarını şablonlama: Detayları ile tamamlanan kalıp parçalarına 
dikim payı verilme işlemleridir. 

 Mayo kalıplarını serileme: Şablonlanan kalıpların istenilen bedenlere göre 
büyültme ve küçültme işlemidir. 

 
Kadın mayo modelleri; boyundan, omuzdan askılı, tek askılı ve askısız (straplez) 

olmak üzere dört gruba ayrılır. 
 

       
Resim 1.1:Mayo model örnekleri (omuzdan, boyundan, tek askılı modeller) 
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Resim 1.2: Askısız mayo modeli çizim ve bitmiş model (ön arka görünüm) 

Model analiz formu aşağıdaki örnekteki gibi hazırlanır. 
 

MODEL ANALİZİ 

MODEL ADI:KIR ÇİÇEĞI BEDEN NO:38 MODEL NO:01 

FİRMA ADI: 

 
MODEL GÖRSELİ 

 
Resim 1.3: Mayo modeli ön ve arka görüntü 
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MODEL TANIMLAMASI  
Küçük desenli likralı kumaştan V yakalı boyundan askılı mayo modeli. 

MALZEME LİSTESİ 
 Küçük desenli mayo kumaşı 
 İplik 
 Astar 
PARÇA LİSTESİ: 
 1adet ön orta parça 
 1 adet arka parça 
 1 adet ön astar parça 
 1 adet arka astar parça 

 
1.2. Mayo Dikiminde Kullanılan Kumaş Özellikleri 

 
Mayo giysisi yüzme, atletizm, güreş, buz dansı vb. spor dallarında kullanıldığı için 

kullanılacak kumaşlarında bu etkinlikleri yapmaya uygun özellikleri taşıması gerekir. Ayrıca 
yüzmede kullanılan mayo kumaşları öncelikle klora karşı, UV ışınlarına karşı ve son olarak 
tuz, kum, ter ve de güneş yağına (kremler) karşı dayanıklı olmalıdır. Bunun için mayo 
üretiminde kullanılan kumaşlara aşağıdaki özellikler (terbiye işlemleri) üretim sırasında 
kazandırılır.  

 
 Çekmezlik, 
 Elastikiyet, 
 Çabuk kuruma, 
 Güneş ışığından çabuk etkilenmeme (ışık hassasiyeti), 
 Antibakteriyel, 
 Yumuşaklık, 
 Yıkanmaya karşı dayanıklılık, 
 Baskı işlemine dayanıklılık. 
 
Mayo kumaşlarında son dönemde yüzücü vücudunu aerodinamik formda tutmak, kas 

titreşimini azaltmak üzere tasarlanmış ürünler geliştirilmiştir. Mayo üretiminde kullanılan 
kumaş türlerinde aşağıdaki lif türleri genelde karışım olarak kullanılır:  

 
 Nylon 
 Lycra 
 Spandex 
 Poliamid 
 Elastan 
 

1.3 Kadın Mayosu Kumaşında Esneme-Çekme Testleri ve Oran 
Hesaplamaları 

Mayo üretiminde kullanılan kumaşların en önemli özelliği esnek olması ve 
kullanımdan sonra kendini toparlamasıdır. Mayo üretiminde kullanılan elastik kumaşların



 

 7 

özelliği uygulanan güç ortadan kalktığında orijinal şekline geri dönmesidir. İngiliz lastik 
sanayinin kurucusu Thomas Hancock tarafından geliştirilen küçük lastik parçaları sayesinde 
esneklik kazandırılan kumaş patentini 1820 yılında aldı. 

 
 Esneme: Giysinin üretiminden sonra bir süre kullanılmasıyla ölçülerinde 

meydana gelen bollaşmalardır.  
 Çekme: Tekstil yüzeylerin giysi hâline getirildikten sonra yıkama etkisi ile 

enden ve boydan çekmesidir. 
 
Esneme oranını hesaplamak için sanayide germe makineleri kullanılırken, elde 

esnetme yöntemi ile bireysel hesaplama yapılabilir. Kumaş öncelikle gerilimsiz bir şekilde 
ölçülür. Daha sonra elde çekilir ve tekrar ölçülür. İlk ölçümlerle karşılaştırılarak esneme 
oranı hesaplanır. Ende ve boyda esneme oranı farklılık gösterebilir. İç giyimde kalıp 
hazırlanırken elde edilen esneme-çekme oranları sonucuna bağlı olarak üretim kalıplarına 
yansıtılır. 

 
1.4. Kadın Mayosu Kalıbı Çizim İşlemleri 

 
Kalıp çizimi için öncelikle ölçülerin belirlenmesi gerekir. Ölçüleri elde etmede 

uluslararası belirlenen standart ölçüler tablosu, işletme tarafından oluşturulan ölçü tablosu ya 
da bireysel üretim için kişi üzerinden alınarak elde edilen ölçüler kullanılır. Temel ölçülerle 
vücudu saran esnek kumaşlar için kullanılan temel bady kalıbı oluşturulur. Temel kalıp 
üzerine istenilen mayo modeli uygulaması yapılır. Bunun yanı sıra modelin özelliğine göre, 
hazır göğüs kaplarına göre mayo kalıbı da oluşturulabilir. Yeni yapılan araştırmalar 
sonucunda birey hareket hâlinde iken üç boyutlu şekillendirme ile vücut ölçüleri 
alınabilmekte istenilen modelin kalıbı kişiye göre oluşturulabilmektedir. 

 
Resim 1.4: Esnek kumaşlar için bady kalıbı uygulama 
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Resim 1.5: Bady kalıbına mayo modeli uygulama  

Kadın mayo kalıbı için temel bady çiziminde gerekli olan ölçüler: 
 
 Beden genişliği 
 Bel genişliği 
 Kalça genişliği 
 Arka Uzunluk (ense-bel arası) 
 Bel ve beden aralığı   
 Oturuş yüksekliği 
 Ağ uzunluğu 
 
Mayo kalıbı çizimi modelin özelliklerine göre elde edilen ölçüler kullanılarak yapılır. 

Mayo modelinin özelliklerini analiz etmede dikkat edilmesi gereken işlemler 
 
 Yaka özelliklerini tanımlama (U, V, Kare, Straplez, Kruvaze vb.) 
 Göğüs bölgesindeki özellikleri tanımlama (Korsaj, balen, kesikler, pens vb.) 
 Ön beden yatay, dikey, verev kesim ile varsa ilave süs parçalarının (fırfır, 

farbela) özelliklerini tanımlama 
 Arka beden yatay, dikey, verev kesim ile varsa ilave süs parçalarının 

özelliklerini tanımlama 
 Askı ve bağlama özelliklerini tanımlama 
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Resim 1.6: Temel bady kalıbı üzerine bilgisayarlı kalıp programı ile mayo modeli 

uygulama örneği 

1.5. Kadın Mayosu Kalıp Açma İşlemleri 
 
Ön ve arka bedende birden fazla parçaya sahip olan mayo modelleri için kalıp açma 

işlemleri uygulanır. Kalıp açma uygulamaları aşağıdaki model özellikleri için yapılır; 
 
 Mayo modelindeki kesim hatlarının dikişle birleşim yapılarak oluşturulması için 

ayırma, 
 Pli, büzgü, drape bolluklarının verilebilmesi için parçaları ayırma işlemi 

uygulanır. 
Model analizinde verilen parça listesi paralelinde kalıp parça sayısı olmalıdır. Kalıp 

açma işleminden sonra her bir kalıp parçasına şablonlama işlemi uygulanır.  

 
Resim 1.7: Mayo modeli 
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Resim1.8: Kalıp çalışma       Resim 1.9: Açılmış kalıp parçaları 

 
1.6. Kadın Mayosu Şablon Çizim İşlemleri 

 
Kalıp şablonlama; dikimde kullanılacak kalıp parçalarına dikim payı verme,  gerekli 

uyarı noktaları için çıt atma ve delgi oluşturma işlemidir. Kalıp şablonlama işlemi genelde 
seri üretim yapılacak işletmelerde kullanılır. Bireysel üretimde ve seri üretim için örnek 
(prototip) giysi dikiminde dikim payları genelde kumaş üzerinde verilir. 

    
Resim 1.10: Şablonlanmış ön ve arka mayo kalıp parçaları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Seçtiğiniz mayo modelinin görsel resimlerine göre A4 kâğıdı üzerinde model analiz 

formu oluşturma uygulamasını işlem basamaklarına ve önerilere göre tamamlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Mayo modeli görsellerini önerilen 
kaynaklardan çıktı, resim ya da çizim 
olarak alınız. 

 İnternet, moda dergileri, firma katalogları 
ve mayo mağazalarından kaynak olarak 
yararlanını 

 Model analizi yapacağınız mayo 
modelini edindiğiniz görsellerden 
seçiniz. 

 Yaratıcılığınızı ve beğenilerinizi göz 
önünde bulundurunuz. 

 Model analiz formunu A4 kâğıdına 
çiziniz. 

 Bilgi konularındaki model analiz formunu 
gözden geçiriniz. 

 Mayo görsellerini, model analiz 
formunun model görseli bölümüne 
yapıştırınız. 

 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Seçtiğiniz mayo modelini özelliklerine 
göre tanımlayınız.  Bilgi konularını gözden geçiriniz. 

 Mayonun malzeme listesini 
oluşturunuz.  Zamanı iyi kullanınız. 

 Kalıp parça listesini oluşturunuz.   Edindiğiniz bilgileri yorumlayınız. 

 Model analiz formunuzu kontrol 
ediniz.  Dikkatli ve özenli olunuz. 

 
MODEL TANIMLAMASI: 
Küçük desenli mayo kumaşı, V yakalı, 
boyundan askılı, sırtı oval model. 
MALZEME LİSTESİ: 
Küçük desenli mayo kumaşı 
İplik 
Mayo astar malzemesi 
PARÇA LİSTESİ: 
1 adet ön parça 
1 adet arka parça 
1 adet ön astar parçası 
1 adet arka astar parçası 

Model Analiz Form Örneği 
 

Resim 1.11: Model Analizi 

UYGULAMA FAALİYETİ- 1 
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 Kontrol sonucu çıkan hatalarınızı 
düzeltiniz.   Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Hazırladığınız mayo model analiz 
formunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

 
 

KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Mayo modeli görsellerini önerilen kaynaklardan çıktı, resim ya da 
çizim olarak aldınız mı?   

2. Model analizi yapacağınız mayo modelini edindiğiniz 
görsellerden seçtiniz mi?   

3. Model analiz formunu A4 kâğıdına çizidiniz mi?   
4. Mayo görsellerini model analiz formunun model görseli 

bölümüne yapıştırdınız mı?   

5. Seçtiğiniz mayo modelini özelliklerine göre tanımladınız mı?   

6. Mayonun malzeme listesini oluşturdunuz mu?   

7. Kalıp parça listesini oluşturdunuz mu?   

8. Model analiz formunuzu kontrol ettiniz mi?   

9. Kontrol sonucu çıkan hatalarınızı düzeltiniz mi?   
10. Hazırladığınız mayo model analiz formunuzu arkadaşlarınızla 

paylaştınız mı?   
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Ölçüleri ile modeli verilen mayo kalıbını bady kalıbı üzerine işlem basamaklarına ve 

önerilere göre çiziniz. 
 
Ölçüler: Beden: 88cm, Bel: 68cm Kalça: 94cm, Oturuş yüksekliği:31cm, Beden bel 

arası:15 cm, Omuz genişliği:12cm. 

 
Resim 1.12: Kalıbı çalışılacak mayo modeli 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 
 Çizim araçlarınızı ve kalıp kâğıdınızı çizim 

masası üzerinde hazır bulundurunuz (mezür, 
gönye, pistole, riga, cetvel). 

 
Resim 1.13: Kalıp çizim araçları, çizim 

kağıdı 

 
 Kalıp kâğıdının soluna dikey doğru çiziniz. 

Başlangıç noktası olarak 1 noktasını 
işaretleyiniz. 

 1-2 noktaları arasını arka uzunluk ölçünüz 
(ense-bel arası).  

 2-3 oturuş yüksekliği ölçünüz. 
 1-4 noktaları arası 2 cm ölçünüz, 1’den ve 4 

noktasından sağa yatay çizgi çiziniz. 
 3-5 arasını 9,5 cm ölçünüz. 
 5-6 arasını 9,5 cm ölçünüz. 
 3-7 Kalça ¼ ölçüsünü alınız. 
 7-8, 7 noktasından yukarı dik çizerek 8 

birleştiriniz. 
 2-10, Bel  ¼ ölçünüz. 10 noktası ile 7 

noktasını birleştiriniz. 
 

 
Resim 1.14: 1-11 noklarının çizimi 

uygulaması 

UYGULAMA FAALİYETİ- 2 
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 7- 11, Yedi ile on noktaları arasını ölçün. ¼ 
‘nü 7 den yukarı ölçerek işaretleyiniz. 6-9 
arasını dışa kavis, 9-11 arasını içe kavis 
oluşturacak şekilde bacak oyuntusunu 
çiziniz. 

 
 7-12 Kalça ¼ işaretleyiniz. 12’den aşağı ve 

yukarı dik çizgi çiziniz (Ouşan 13, 14 
noktalarını isimlendiriniz.).  

 12-15 arasını 4 cm işaretleyiniz.  
 12-16 arasını 9,5 cm işaretleyiniz (Her beden 

göre 2 mm genişleyip daraltılabilir.). 
 16-17 arasını da 9,5 cm işaretleyiniz. 
 14-18   ¼ bel ölçüsünü alınız. 18 ile 7 

noktasını birleştiriniz. 
 12-14 arası ölçünüz ¼’nü 12’den yukarı 

işaretleyerek sola dik uygulayınız. 19 
noktasını işaretleyiniz. 

  19’dan sağa yatay çizgi üzerinde 2/3 
ölçünüz 20 noktasını işaretleyiniz. 

 19-20-15-17 noktalarını içe kavisli çizerek 
ağ çizgisini pistole yardımı ile oluşturunuz.  

Resim 1.15: 11 – 20 noktalar arası çizim 
uygulaması 

 
 13-21 arası beden genişliği ¼  + 1,5 cm 

ölçüsünü işaretleyerek 21 noktasından 
aşağıya bele dik çiziniz.  

 1-22 arasını beden ¼  - 1,5 cm ölçünüz. 22 
noktasından aşağıya bel hattına dikey çizgi 
oluşturunuz.  

 14- 23 bel göğüs arası ölçüsünü alınız. 
 23 noktasından sola dikey çizgi oluşturarak 

yan çizgi ile birleştiriniz. 24 noktasını 
oluşturunuz. 

 24 ile 18 noktasını cetvelle birleştiriniz. 
 23’den sola göğüs aralığı ½  ölçüsünü göğüs 

merkezi (Bp) noktasını işaretleyiniz. 
 23-Bp noktası arası uzunluğu göğüs 

merkezinden 24-18 hattında dik açıyla göğüs 
pensini oluşturunuz. 

 24-26 arası 2,8 cm işaretleyerek sağa ve sola 
yatay çizgi oluşturunuz. Oluşan 27 noktasını 
isimlendiriniz. 

 27 ile 10 noktasını cetvelle birleştiriniz 

 
Resim 1.16: 20-27 noktaları arası çizim 

uygulaması 
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 13-28,  13-29, 1-32 noktaları arası boyun 

genişliği 1/6 ölçüsünü işaretleyiniz. Arka 
yaka ve ön yaka oyuntularını çiziniz. 

 29- 31 pens genişliği 6 cm işaretleyiniz. 31 
ile göğüs ucu noktasını birleştiriniz. 

 29 ile göğüs merkezi Bp noktasını 
birleştiriniz. 

 Birleştirilen çizgiyi kopya alarak göğüs 
ucuna kadar çıtlatıp 31 noktası kadar açınız. 

 
Resim 1.17: 27-33 noktaları arası çizim 

uygulaması 

 
 Arka kol oyuntusunu rehber hat üzerinde 

şekildeki gibi riga yardımı ile oluşturunuz. 
 30-26 ön kol oyuntusunu kavisli bir şekilde 

çizimdeki gibi oluşturunuz. 
 Tamamlanan çizimin kopyasını alınız. 
 Ön omuz pensini kapatınız 

 

 
Resim 1.18: Arka kol ve ön kol 

oyuntularını oluşturma 
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 Yeni oluşan yan göğüs pensi ile kol oyuntu 

arasını ölçerek arka bedende yeni beden 
çizgisini eski beden çizgisine paralel 
oluşturunuz. 

 Tamamlanmış bady kalıbının model 
uygulama için kopyasını alınız. 

 
Resim 1.19: Çizimi tamamlanmış temel 

body kalıbı  

 
 Aşağıdaki mayo modeli için çalıştığınız bady 

kalıbının ön ve arka parçalarına mayo askısı 
oluşturmak için omuz uçlarından bedene 1 
cm ara ile rehber çizgi oluşturunuz. 

 Önde kol altından aşağıya 1,5 cm, yaka 
oyuntusu için ön ortadan 12 cm aşağıya 
inerek ön yaka ve kol oyuntularını 
oluşturunuz. 

 
Resim 1.20: Kalıbı çalışılan mayo modeli 

 

 
Resim 1.21: Mayo modeli için bady arka 

ve ön parçalarına askı çalışması 
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 Arka sırt oyuntusu için bel hattından askıya 

doğru kavisli sırt oyuntusunu riga yardımı ile 
oluşturunuz. 

 Arka askı boyunu omuzdan 2 cm aşağıda 
tamamlayınız. 

 Ön bedende yaka oyuntusundan göğüs 
pensine rehber çizgi oluşturunuz. 

 

 
Resim 1.22: Arka bedende mayo modeli 

uygulama 

 
 Rehber çizgiyi çıtlatarak yakayı toplamak 

için katlama yapınız. 
 Ön yaka formunu katlamadan sonra son 

şeklini vererek çiziniz. 

 
Resim 1.23: Ön bedende yaka formu için 

pens açma ve kapama işlemi. 



 

 18 

 
 Model uygulama yapılmış mayo kalıbını son 

kontrollerini yapınız. 

 
Resim 1.24: Yeni pens hattını oluşturma 

 
 Tamamlanan kalıplara 1 cm dikiş payı 

vererek şablonlayınız. 
 Ön ve arka orta kumaş katını, kesim adedini, 

model no, beden no notunu kalıp parçaları 
üzerine yazınız. 

 Kalıp çalışmalarınızı arkadaşlarınızla 
paylaşınız. 

 
Resim 1.25: 1 cm dikim payı vererek 
kalıpları şablonlama (arka orta ve ön 

orta kumaş katı) 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kalıp, çizim araçları, çizim kağıdınızı hazırladınız mı?   

2. 1-20 noktalar arası çizim uygulamasını şekle göre çizdiniz mi?    

3. 11-20 noktalar arası çizim uygulamasını şekle göre çizdiniz mi?   
4. 20-27 noktaları arası çizim uygulamasını şekle göre çizdiniz mi?   
5. 27-33 noktaları arası çizim uygulamasını şekle göre çizdiniz mi?   

6. Arka kol ve ön kol oyuntularını şekle göre çizdiniz mi?   
7. Çizimi tamamlanmış temel body kalıbının kopyasını alarak 

model uygulama için hazırladınız mı?   

8. Mayo modeli için bady arka ve ön parçalarına askı çizimini 
yaptınız mı?   

9. Arka bedende mayo modeli uygulama çalışmasını yaptınız mı?   
10. Ön bedende yaka formu için pens açma ve kapama işlemlerini 

yaptınız mı?   

11. Tamamlanan kalıplara 1 cm dikiş payı vererek şablonladınız mı?   
12.  Ön ve arka orta kumaş katını, kesim adedini, model no, beden 

no notunu kalıp parçaları üzerine yazdınız mı?   

13. Kalıp çalışmalarınızı arkadaşlarınızla paylaştınız mı?   
 
 
DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Mayo, spor yaparken kullanılan iç giysi türüdür. 
 
2. (   ) Siparişi alınan mayo modeli ya da mayo üreten işletmenin koleksiyon parçası olan 

mayo modellerinin tasarımdan sonra analiz edilmesi için hazırlanan forma model 
analiz formu denir. 

 
3. (   ) Mayo kumaşlarına kullanılabilir olması için çekmezlik, elastikiyet,  çabuk kuruma 

gibi özellikler kazandırılmamalıdır. 
 
4. (   ) Kadın mayoları genel olarak boyundan, omuzdan askılı, tek askılı ve askısız 

olmak üzere dört gruba ayrılır. 
 
5. (   ) Kalıp çizimi için öncelikle ölçülerin belirlenmesi gerekir.  
 
6. (   ) Mayo ölçüleri elde etmede uluslararası belirlenen standart ölçüler kullanılabildiği 

gibi firmanın kendi ölçü tablosu ya da bireysel üretim için kişi üzerinden alınarak elde 
edilir. 
 

7. (   ) Mayo kalıbı çiziminde sadece ölçüler yeterlidir. 
 

8. (...) Kalıp açma işleminin amacı mayo modelinde var olan kesim hatlarının dikişle 
birleşim yapılarak oluşturulması için ayrıştırılmasıdır.  
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
Bu faaliyette verilen bilgi ve kazanılan beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında kadın mayosu ana ve yardımcı malzeme hesaplamaları yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 
 Kadın mayo üretiminde kullanılan ana ve yardımcı malzemeleri mayo 

mağazalarından, kumaş mağazalarından ve internetten araştırınız. Örnek 
görseller edininiz.  

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

2. KADIN MAYOSU ANA VE YARDIMCI 
MALZEME HESAPLAMALARI  

 
Kadın mayosu üretimi emek, yoğun üretim gerektiren bir süreçtir. Tasarımdan üretime 

titiz bir çalışma gerekir. Spor etkinliklerinin daha kolay, sağlıklı ve rahat yapılabilmesi için 
sürekli bu alanda üretimde kullanılan malzemeler için teknolojik araştırmalar yapılmaktadır. 
Bu araştırma sonuçlarında elde edilen bilgiler üretime yansıtılmaktadır. Mayo üretimi 
aşamalarında kullanılan malzemeler genel olarak: 

 
 Tasarım malzemeleri: Kâğıt, kalem, ilham kaynakları, tasarım programları. 
 Kalıp malzemeleri: Kâğıt, kalem, çizim araçları, kalıp programı. 
 Ana malzeme: Mayo üretiminde kullanılan kumaş türleri. 
 Yardımcı malzemeler: 

• Dikim malzemeleri: İplik türleri. 
• Süsleme malzemeleri: Hazır gereçler, boncuk, toka, hazır fırfırlar, dantel, 

hazır çiçek, armalar, baskı materyalleri vb. 
• Model form malzemeleri: Astar, göğüs kupları (kap), göğüs balenleri vb. 

 
2.1.Kadın Mayosu Dikiminde Kullanılan Ana ve Yardımcı 
Malzemeler 

 
Mayo dikiminde kullanılan ana malzeme mayo kumaş türleridir. Mayo kumaşlarının 

genel özelliği esnemesi ve tekrar geri toparlanma özelliğidir. Mayo üretiminde genelde 
karışım liflerde oluşan kumaşlar kullanılmaktadır. Örneğin Naylon / Spandex lif karışımlı 
kumaş türü gibi kumaşlar.  

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Mayo kumaşlarında kullanılan lifler ve özellikleri: 
 Naylon: Kopma dayanıklılığı yüksek, aşınmaya ve bükülmeye dayanıklı 

sentetik lif türüdür. Dupont tarafından geliştirilen ilk sentetik liftir. Bu liften 
hazırlanan kumaşlar mayo üretiminde kullanılmaktadır. 

 

    
Resim 2.1: Mayo kumaş örnekleri  

 
 Likra (Lycra): Elastik kimyasal lif türüdür. Bu lif türünden tek başına kumaş 

oluşturulabildiği gibi doğal ve diğer kimyasallarla karışım olarak da 
kullanılabilmektedir. Likra kumaşların en önemli özelliği enine ve boyuna 
esneyebilmesidir. 

 Poliamid: Doğal, yün, pamuk liflerinden oluşturulabildiği gibi naylon ve 
polyesterden de elde edilebilmektedir. Poliamid genelde elastan ile karışım 
yapılarak mayo üretiminde kumaş olarak kullanılmaktadır. 

 Spandex: Elastan (elastomer), lastik, kauçuk gibi hammaddelerden üretilen 
esneme özelliğine sahip kimyasal lif türüdür.  

 Polyester: Taş kömürü katranından veya petrol ürünlerinden elde edilir. 
Polyester lifleri ıslaklığa, bakterilere, buruşmaya dayanıklıdır, çabuk kurur. 
Mayo kumaşlarında karışım olarak kullanılır. 

 
Mayo üretiminde kullanılan yardımcı malzemeler: 
 Yardımcı malzemeler 

• Dikim malzemeleri: Overlok, dikiş ipliği vb.  
• Süsleme malzemeleri: Hazır gereçler, boncuk, toka, hazır fırfırlar, dantel, 

hazır çiçek, armalar, baskı materyalleri vb. 
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Resim 2.2: Mayo süsleme gereç örnekleri (toka, boncuk) 

 
 Model form ve bilgilendirme malzemeleri:  

• Astar türleri: File astar, örme astar çeşitleri kullanılır. Bazı modellerde 
astarlama korse amaçlı kullanılır. 

                              
Resim 2.3: Göğüs ve ağ astarlamaResim 2.4: Bedeni file ve düz astar ile astarlama 

 
• Göğüs kupları (kap): Göğsü tam, yarı veya kısmen kapatan parçalardır. 

Dolgu göğüs kupları içine dolgunluk vermek amacıyla ekstra malzemeler 
veya teknikler (su, jel, hava, köpük) eklenmesidir. Kalıcı bir şekil ve 
forma sahip kalıplı kuplar mayonun altında pürüzsüz bir görünüş verir. 
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Resim 2.5: Göğüs kupları (kapları)    Resim 2.6: Dolgu destek kupları 

• Balen: Göğüse ekstra destek vermek ve göğüsleri yerinde tutmak için 
göğsün alt kısmındaki kavisli teldir.  

• Lastik: Mayoların askı içlerinde, yaka, kol oyuntularında ve göğüs altında 
form vermek için kullanılır. 

 
Resim 2.7: Mayonun iç bölgesinde göğüs bölgesinde lastik kullanım örneği 

• Askı tutturma aparatları kopça ve tokaları  

 
Resim 2.8: Uzatma, kısaltma tokası, askı tutturma çengeli 

  
Resim 2.9: Sırt askı tutturma aparatı 
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• Etiketler: Beden, firma, ürün bilgilendirme, yıkama bakım talimatı ile 
ilgili bilgileri sunmak için kullanılır. 

    
Resim 2.10: Mayo etiket örnekleri 

(Kumaş karışım oranları, bakım, beden, model bilgi etiketleri) 

Kadın mayosu üretiminde kullanılan ana ve yardımcı malzemelerin hesaplanması, 
ürün birim sarfiyatı ile üretilecek ürün adedinin çarpımı formülü ile hesaplanır. Metraj ile 
hesaplanan kumaş astar gibi malzemelerde ürün birim metrajının üretilecek ürün adeti ile 
çarpılması ile toplam gider hesaplanır. 

 
2.2. Kadın Mayosu Pastal Planı Hazırlama İşlemleri 

 
Pastal planı hazırlama, seri üretimde dikim payları verilmiş (şablonlanmış) kalıpların 

kesimde kullanılacak düzlem üzerine kalıp özelliklerine dikkat ederek ekonomik şekilde 
yerleştirme işlemleridir. Pastal planı hazırlama işlemleri: 

 Kalıpların şablonlanması 
 Kalıpların parça listesine göre kontrolü 
 Kalıp üzerindeki işaret ve notlara göre kalıpların kumaş enine göre 

yerleştirilmesi 
 Pastal planının kontrolü 

 
 

Resim 2.11: Kadın Mayosu Pastal Çizimi  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Örnek mayo ve mayo kalıpları ile kullanılan ana ve yardımcı malzeme listesini 

hazırlayınız ve gider hesaplaması yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Önerilen kaynaklardan mayo modeli 
araştırınız. 

 Mayo satan mağazalar, mağaza üreten 
işletmeler, internet. 

 Seçtiğiniz mayo modeli görselini 
fotoğraf, çizim ya da çıktı olarak alınız.  Zamanı iyi planlayıp kullanınız. 

 Mayoda kullanılan ana malzeme ve 
özelliklerini yazınız.  Bilgi konularını gözden geçiriniz 

 Seçtiğiniz mayo da kullanılan yardımcı 
malzeme listesini yazınız.  Bilgi konularını yorumlayınız. 

 Şablonlu mayo kalıplarından pastal planı 
hazırlayınız.  Dikkatli ve özenli olunuz 

 Pastal en ve boy ölçünüzü yazınız.  Zamanı iyi kullanınız. 

 Uygulama çalışmanızı sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Mayo modeli araştırdınız mı?   

2. Seçtiğiniz mayo modeli görselini fotoğraf, çizim ya da 
çıktı olarak aldınız mı? 

  

3. Mayoda kullanılan ana malzeme ve özelliklerini 
yazdınız mı? 

  

4. Seçtiğiniz mayo da kullanılan yardımcı malzeme 
listesini yazdınız mı? 

  

5. Şablonlu mayo kalıplarından pastal planı hazırladınız 
mı? 

  

6. Pastal en ve boy ölçünüzü yazdınız mı? 
  

7. Uygulama çalışmanızı sınıfta arkadaşlarınızla 
paylaştınız mı? 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Mayo üretiminde kullanılan ana malzeme aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İplik 
B) Toka 
C) Kumaş 
D) Lastik 
 

2. Mayo üretiminde kullanılan bir kumaş türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Polar 
B) Kaşe 
C) Poliamid 
D) Şantuk 
 

3. Seri üretimde dikim payları verilmiş (şablonlanmış) kalıpların kesimde kullanılacak 
düzlem üzerine kalıp özelliklerine dikkat edilerek ekonomik şekilde yerleştirmesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kalıp 
B) Pastal Planı 
C) Şablon 
D) Kalıp Açma 
 

4. Pastal planı mayo üretiminde hangi işlemin yapılabilmesi için hazırlanır? 
A) Toplu kesim 
B) Ölçü alımı  
C) Kalıp hazırlama 
D) Kalıp açma 
 

5. Taş kömürü katranından veya petrol ürünlerinden elde edilen ıslaklığa, bakterilere, 
buruşmaya dayanıklı olan mayo üretiminde kullanılan lif türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Naylon 
B) Pamuk 
C) Bambu 
D) Polyester 
 

6. Mayoların askı içlerinde, yaka, kol oyuntularında ve göğüs altında form vermek için 
mayo üretiminde kullanılan yardımcı malzeme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Lastik  
B) Astar 
C) Etiket  
D) Kopça 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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7. Beden, firma, ürün bilgilendirme, yıkama talimatı ile ilgili bilgileri sunmak için mayo 
üretiminde kullanılan yardımcı malzeme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Lastik  
B) Etiket 
C) Kumaş  
D) Kopça 
 

8. Mayo üretiminde kullanılan dikimde kullanılan yardımcı malzeme aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Lastik  
B) Kopça 
C) İplik  
D) Kumaş 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 
 
 
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler ile uygun ortam sağlandığında tekniğine 

uygun olarak erkek mayo kalıbı hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Erkek mayo modellerini mayo mağazalarından, internetten araştırınız. 

Görselleri çıktı olarak alınız. 
 

3. ERKEK MAYOSU KALIBI 
 
Erkeklerin spor yaparken alt bedene giydikleri iç giyim türüne erkek mayosu denir. 

Erkek mayoları uzunluklarına ve model çizgilerine göre değişkendir. Erkek mayo kalıbı 
hazırlama erkek mayo üretiminin bir bölümünü oluşturur. 

 
Resim 3.1: Yan uzunluk oranlarına göre mayo modelleri 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1. Erkek Mayosu Model Analiz İşlemleri 
 
Kadın mayosunda olduğu gibi erkek mayosu model analiz işlemleri için model analiz 

formu hazırlanır. Erkek mayo model analizinde mayo modelini tanımlama için; kesim 
çizgileri (boy, en, verev, kavisli hatlar), kullanılan aksesuarlar, kumaş özellikleri, mayoyu 
oluşturan parça özellikleri, kullanılacak dikim teknikleri açıklanmalıdır. 

 

MODEL ANALİZİ 

ÜRÜN: ERKEK MAYOSU BEDEN NO: 48 MODEL NO: 

FİRMA ADI: 

 
 
 

MODEL RESMİ 

 
Resim 3.2: Erkek mayo ön görünüm 

MODEL TANIMLAMA  
 Poliamid- elastan karışımı mayo 

kumaşından desenli ve düz kumaş  
 Ön ve arka ortası kumaş katı 
 Yanlarda sarı şerit üzerinde mavi 

şerit 
 Bel lastikli 
 Paça kenarları lastik ile 

temizlenecek 

DİKİŞ PAYLARI 
 Dikiş payı 1cm dir. Şeritler üzerinde 

çima dikiş. 
MALZEMELER: 
 Kumaş: Mavi üzerine beyaz baskılı 

kumaş, düz sarı ve mavi kumaş. 
 İp: Kumaş renginde iplik. 
 Lastik, Bel için 1,5 cm eninde, 

paçada katlama payı için 1 cm lastik 

PARÇA LİSTESİ: 
 1 adet ön, 
 1 adet arka, 
 2 adet yan sarı parça 
 2 adet mavi 1 cm şerit 
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3.2. Erkek Mayosu Kumaşında Esneme-Çekme Testleri ve Oran 
Hesaplamaları 

 
Esneme oranları mayo kumaşlarında değişkendir. Mayo kumaşlarının en ve boydaki 

esneme ve geri toparlanma oranları, esnetme ve geri bırakma yöntemi ile ölçümler yapılarak 
hesaplanır. Esneme ve çekme oranları kumaş karışım oranlarına göre değişkendir.  

 
Mayo üretimi öncesi işletmeler eğer kumaşı kendi istekleri doğrultusunda istedikleri 

özelliklerde ürettirecek ise esneme ve çekme oranlarını da belirterek üretim yaptırtabilir. 
İşletmeler üretilmiş kumaş için de kumaşı üreten firmadan esneme ve çekme oranları ile 
ilgili bilgi alabilir. Bireysel üretimde hazır alınan kumaş üzerinde basit testler uygulanarak 
esneme ve çekme oranları tespit edilir. Alınan kumaşın bir parçası üzerinde en ve boy 
ölçümü yapılır. Enine esnetme yapılarak esneme sırasındaki ölçü alınır. Esneme oranı 
esneme farkından bulunur. Bu işlem boy içinde aynen uygulanır. 

 
3.3. Erkek Mayosu Kalıbı Çizim İşlemleri 

 
Erkek mayo kalıbı hazırlamak için uluslararası geçerli standart ölçüler, işletmenin 

kendi oluşturduğu ölçüler, ülke standart ölçüleri ya da birey üzerinden alınan ölçüler 
kullanılır. Erkek mayo kalıbı hazırlamak için gerekli olan ölçüler: 

 
 Bel genişliği 
 Kalça genişliği 
 Oturuş yüksekliği 
 Bütün ağ uzunluğu  
 Yan uzunluk (Modele göre değişir.) 
 

    
                 Resim 3.3: Paçalı mayo     Resim 3.4: Slip mayo 

 
Erkek mayo kalıbı gerekli ölçüler temin edildikten sonra modelin özelliğine göre 

temel erkek külot kalıbına model uygulama yapılarak ya da modelin özelliğine göre ölçüler 
yardımı ile oluşturulur. 
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Resim 3.5: Erkek şort mayo kalıp çizim örneği 

3.4. Erkek Mayosu Kalıp Açma İşlemleri 
 
Erkek mayo modelinin kesim hatlarına, kullanılan farklı kumaş, renk, desen 

özelliklerine göre erkek mayo kalıbında açmalar yapılır. Açma yapılan kalıplara dikim payı 
verilir. 

  
Resim 3.6: Erkek mayo kesim parçalarını açma örneği 

3.5. Erkek Mayosu Şablon Çizim İşlemleri 
 
Erkek mayo kalıbı model özelliğine göre çizimi tamamlandıktan sonra mayo kalıp 

parçalarına, model özelliğine göre dikim payı verilme işlemine şablonlama denir. 
Şablonlama işlemleri modelin özelliğine, hatların düz ve kavisli oluşlarına göre 
gerçekleştirilir. 

  
Resim 3.7: Şablonlanmış erkek mayo kalıbı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem basamakları ve öneriler rehberliğinde erkek mayo kalıbı çizimini ve açılımlarını 

yaparak şablonlayınız (Bel, kalça, oturuş yüksekliği, ölçülerini kişi üzerinden alınız.). 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp çizim araçlarını ve çizim 
kağıdınızı çizim ortamında 
hazırlayınız. 

 Dikkatli ve özenli çalışınız. 

 
 Sol kenara dikey çizgi oluşturunuz. 
 1-2 arası oturuş yüksekliği ölçüsünü 

işaretleyiniz. 
 1-3 arası bel ¼ ölçüsünü işaretleyiniz. 
 2-4 arası kalça ¼ ölçüsünü 

işaretleyiniz. 3 ile 4 noktaları arasını 
birleştiriniz. 

 2-5 arası oturuş yüksekliği ¼ 
ölçüsünü alınız. 

 5-6 arası 2-4 noktaları arasının (kalça 
1/4’ ün ) ¼ alınız.  

Resim 3.8: 1-6 noktaları arası çizim uygulaması 

 1-3 doğrusu ile 2-4 doğrusu arasında 
kalan oturuş yüksekliği bölgesini 
yatay paralel 4 eşit parçaya bölerek 
paralel çizgiler oluşturunuz. 

 Bu aşamaya kadar olan çizimleri sol 
kenara simetrisini çalışınız. 

 Simetri çalışmada 2 noktası yerine 7,  
5 noktası yerine 8, 6 noktasının 
simetrisine 9 noktası olarak 
isimlendiriniz. 

 7-10 arası 2-4 arası ölçünün 1/5’ni 
alınız. 

 
Resim 3.9: 6-10 noktaları arası çizim 

uygulaması 
 

 Arka bacak oyuntusunu 6 
noktasından oturuş yüksekliğinin 
yarısını gösteren paralel çizgiye 
kavisli, resimdeki gibi çiziniz. 

 Ön bacak oyuntusunu 9 noktasından 
başlayarak 10 noktasından geçecek 
şekilde kavisli olarak oluşturunuz. 

 
Resim 3.10: Ön ve arka temel kalıp 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Model uygulama için kırmızı kalemle 

yeni bel hattını şekle göre ön ve arka 
parçada oluşturunuz. 

 
Resim 3.11: Arka ve ön mayo parçasına bel 

bölgesi için model uygulama 

 
 Ön ve arka mayo parçalarında yeni 

bacak oyuntusunu model uygulama 
özelliğine göre şekildeki gibi 
oluşturunuz. 

 
Resim 3.12: Ön ve arka mayo parçasında yeni 

bacak oyuntusunu oluşturma 

 
 Ön mayo parçasında ağ bolluğu 

vermek için yardımcı noktalı 
hatlardan çıtlatma yaparak 1 cm 
açınız. 

  
Resim 3.13: Ön mayo parçasında ağ bolluğu 

oluşturma 
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 Ön bel hattından aşağıya dikey çizgi 

çiziniz. 
 Alt ağ noktasından bel hattına gelen 

dikey çizgi ile çakışacak doğru 
çiziniz. 

 
Resim 3.14: Bel ve ağ hatlarından dik çizgilerle 

ön ağ eğimini oluşturma 

 
 Arka ve ön mayo parçalarını ağ 

çizgilerinden birleştiriniz. 
 Ön bacak oyuntusunu ve ön hattı 

kesin hat çizgilerle oluşturunuz. 
 Yeni çizgilerden ön ve arka kopya 

alınız 

 
Resim 3.15: Model uygulama işleminin 

tamamlanması 

 
 Kopyaları alınan arka ve ön mayo 

parçalarını 1 cm (Kumaş özelliğine 
göre 0,7mm de verilebilir.) dikim 
payı ile şablonlayınız. 

 Kalıpları kontrol ediniz.  

 
Resim 3.16: Şablonlanmış ön ve arka mayo 

kalıpları 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kalıp çizim araçlarını ve çizim kağıdınızı çizim ortamında 
hazırladınız mı?   

2. 1-6 noktaları arası çizim uygulamasını öneri resmine göre 
yaptınız mı?   

3. 6-10 noktaları arası çizim uygulamasını öneri resmine göre 
yaptınız mı?   

4. Ön ve arka temel kalıp çizimini tamamladınız mı?   

5. Model uygulama için kırmızı belirgin çizgilerle yeni bel 
hattını şekle göre ön ve arka parçalarda çizdiniz mi?   

6. Ön ve arka mayo parçalarında yeni bacak oyuntusunu 
model uygulama özelliğine göre şekildeki gibi çizdiniz mi?   

7. Ön mayo parçasında ağ bolluğu vermek için yardımcı 
noktalı hatlardan çıtlatma yaparak 1 cm açtınız mı?   

8. Bel ve ağ hatlarından dik çizgilerle ön ağ eğimini 
oluşturdunuz mu?   

9. Model uygulama işlemini resimdeki gibi tamamladınız mı?   

10. Kopyaları alınan arka ve ön mayo parçalarını 1 cm dikim 
payı ile şablonladınız mı?   

11. Kalıplarınızı kontrol ettiniz mi?   

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Erkeklerin spor yaparken alt bedene giydikleri iç giyim türüne erkek mayosu 
denir.  
 

2. (   ) Erkek mayo kalıbı hazırlama erkek mayo üretiminin tümünü kapsar. 
 

3. (   ) Erkek mayo model analizinde mayo modelini tanımlama için; kesim çizgileri 
(boy, en, verev, kavisli hatlar), kullanılan aksesuarlar, kumaş özellikleri, mayoyu 
oluşturan parça özellikleri, kullanılacak dikim teknikleri açıklanmalıdır. 
 

4. (...) Erkek mayo modelinin kesim hatlarına, kullanılan farklı kumaş renk, desen 
özelliklerine göre erkek mayo kalıbında açmalar yapılır. 
 

5. (   ) Erkek mayoları uzunluklarına ve model çizgilerine göre değişkendir. 
 

6. (   ) Erkek mayo kalıbı hazırlamada bilek genişlik ölçüsü kullanılır. 
 

7. (   ) Erkek mayo kalıbı hazırlamada kalça genişliği ölçüsü kullanılır. 
 

8. (   ) Erkek mayo kalıbı hazırlamada oturuş yüksekliği ölçüsü kullanılmaz.  
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 
 
 
 
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler ile uygun ortam sağlandığında tekniğine 

uygun kız çocuk mayo kalıbı hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Kız çocuk mayo modellerini inceleyiniz. Model belirlenirken hangi özellikler 

göz önüne alınmış araştırınız. 
 

4. KIZ ÇOCUK MAYOSU KALIBI 
 
2-14 yaş arası kız çocuklarının spor yaparken kullandığı iç giyim türüne kız çocuk 

mayosu denir. Kız çocuk mayosu kız çocuk yaş gruplarının ölçülerine göre hazırlanır. 
Genellikle canlı, neşeli renkte mayo kumaş ve aksesuarları kullanılarak hazırlanır. Kız çocuk 
mayo kalıplarının kadın mayo kalıplarından farkı, göğüs formunun 12 yaş grubuna kadar düz 
olmasıdır. 

 
Resim 4.1: Kız çocuk mayo modelleri 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.2: Kız çocuk mayo kumaşları 

 
Resim 4.3: Kız çocuk mayo süsleme materyalleri 

 
4.1. Kız Çocuk Mayosu Model Analiz İşlemleri 

 
Kız çocuk mayosu model analiz formu mayo üretiminin istenilen nitelikte 

gerçekleştirilmesi için hazırlanır.  
 
Model analiz formlarının içeriği ve dizaynı üretim yapan işletmelerin sipariş ve 

koleksiyon özelliklerine göre değişkendir. Mayo model analiz formunda mayo modeli tüm 
detayları ile tanımlanır ve diğer departmanlarda üretim rehberi olarak kullanılır. 

 
Resim 4.4: Mayo model örnekleri 
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MODEL ANALİZİ 

ÜRÜN: KIZ ÇOCUK MAYOSU BEDEN NO: 122 İŞ NO: 

FİRMA ADI: 

 
MODEL GÖRSELLERI 

 
Resim 4.5: Model ön ve arka görünüm 

MODEL TANIMLAMASI  
 Ön üst orta büzgülü, arka orta dikişli, ince 

omuzdan askılar arkada çapraz bağlamalı, 
bacak oyuntusu ve üst beden biyeli, yapma 
çiçek ve saten kurdeleden fiyonk ile süsleme 

MALZEMELER: 
 Likralı kumaş 
  Kumaş renginde iplik. 
 2 adet yapma çiçek 
 Askı boyu ayarlama tokaları 
 Saten kurdele fiyonk 

PARÇA LİSTESİ: 
 1 adet ön, 2 adet arka 
  Askı ve üst beden ile bacak oyuntularını temizlemek için biye parçası. 

 
4.2. Kız Çocuk Mayosu Kumaşında Esneme-Çekme Testleri ve Oran 
Hesaplamaları 

 
Mayo kumaşlarının en ve boydaki esneme ve geri toparlanma oranları esnetme ve geri 

bırakma yöntemi ile ölçümler yapılarak hesaplanır. Esneme ve çekme oranları kumaş 
karışım oranlarına göre değişkendir.  

 
Mayo üretimi öncesi işletmeler eğer kumaşı kendi istekleri doğrultusunda istedikleri 

özelliklerde ürettirecek ise esneme ve çekme oranlarını da belirterek üretim yaptırtabilir. 
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İşletmeler üretilmiş kumaş içinde kumaşı üreten firmadan esneme ve çekme oranları ile ilgili 
bilgi alabilir. Bireysel üretimde hazır alınan kumaş üzerinde basit testler uygulanarak esneme 
ve çekme oranları tespit edilir. Alınan kumaşın bir parçası üzerinde en ve boy ölçümü 
yapılır. Enine esnetme yapılarak esneme sırasındaki ölçü alınır. Esneme oranı esneme 
farkından bulunur. Bu işlem boy içinde aynen uygulanır. 

 
4.3. Kız Çocuk Mayosu Kalıbı Çizim İşlemleri 

 
Kız çocuk mayo kalıbı hazırlamak için de mayo modeline, ölçülere, çizim araçlarına, 

çizim kâğıdına ihtiyaç vardır. Kız çocuk mayo kalıbı için temel kalıp hazırlanarak üzerine 
model uygulaması yapılabildiği gibi ölçülerle temel kalıba ihtiyaç olmadan da kalıp 
hazırlanabilir. 

 
Kız çocuk mayo kalıbı hazırlamak için üst beden ve alt beden ölçülerinden: 
 
 Beden 
 Bel 
 Kalça 
 Oturuş yüksekliği 
 Omuz genişliği 
 Arka uzunluk (ense-bel arası) 

     
Resim 4.6: Ön ve arka kız çocuk mayo kalıp parçaları 
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Resim 4.7: Kalıplara göre tamamlanmış kız çocuk mayosu 

4.4. Kız Çocuk Mayosu Kalıp Açma İşlemleri 
 
Kalıp açma işlemlerinin amacı; temel kalıp üzerine model uygulama sürecinde, pens, 

kup,  pli, büzgü, kesim çizgileri (verev, dikey, kavisli çizgiler ) kalıp dikim payı verilecek 
aşamaya getirmektir.  

 
Kalıp açma işlemleri her modele göre değişkendir. Bazı modellerde sadece önde ya da 

arkada açma işlemi uygulanabilir. Bazı giysi modellerinin her bölümünde açma işlemi 
uygulamak gerekebilir. Yapılan kalıp açma işlemleri modelde istenilen form 
kazandırılamamış yapılan çalışmalar açılım oranlarında ki değişimle tekrarlanır. 

 
Resim 4.8: Temel kalıp 
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Resim 4.9: Model uygulama 

 
Resim 4.10: Modele göre kalıp açma 

 
4.5. Kız Çocuk Mayosu Şablon Çizim İşlemleri 

 
Model uygulama ve açama işlemleri tamamlanmış kalıplar özelliklerine göre dikim 

payları verilerek şablonlanır. Şablon çizim işlemlerinde kalıp parçalarının formlarına uygun 
paralellikte çizimler yapılmalıdır. 
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Resim 4.11: Kız Çocuk Mayosu Şablon Çizimi 

 
Resim 4.12: Kalıplara göre kesilmiş mayo kumaş parçaları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kız çocuk mayo modellerini önerilen kaynaklardan araştırarak seçtiğiniz mayo 

modelinin model analiz formunu oluşturunuz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kız çocuk mayo modeli görsellerini 
önerilen kaynaklardan çıktı, resim ya da 
çizim olarak alınız. 

 İnternet, moda dergileri, firma 
katalogları ve mayo mağazalarından 
kaynak olarak yararlanınız. 

 Model analizi yapacağınız kız çocuk 
mayo modelini edindiğiniz görsellerden 
seçiniz. 

 Yaratıcılığınızı ve beğenilerinizi göz 
önünde bulundurunuz. 

 Model analiz formunu A4 kâğıdına 
çiziniz. 

 Bilgi konularındaki model analiz 
formunu gözden geçiriniz. 

 Kız çocuk mayo görsellerini model 
analiz formunun model görseli 
bölümüne yapıştırınız. 

 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Seçtiğiniz kız çocuk mayo modelini 
özelliklerine göre tanımlayınız.  Bilgi konularını gözden geçiriniz. 

 Kız çocuk mayosunun malzeme 
listesini oluşturunuz.  Zamanı iyi kullanınız. 

 Kalıp parça listesini oluşturunuz.   Edindiğiniz bilgileri yorumlayınız. 

 Model analiz formunuzu kontrol ediniz. 

 Dikkatli ve özenli olunuz 

 
Resim 4.13: Model Analiz Form Örneği 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 



 

 47 

 Kontrol sonucu çıkan hatalarınızı 
düzeltiniz.   Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Hazırladığınız kız çocuk mayo model 
analiz formunuzu arkadaşlarınızla 
paylaşınız.  

 

 
 

KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
U 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kız çocuk mayo modeli görsellerini önerilen kaynaklardan çıktı, 
resim ya da çizim olarak aldınız mı?   

2. Model analizi yapacağınız kız çocuk mayo modelini edindiğiniz 
görsellerden seçtiniz mi?   

3. Model analiz formunu A4 kâğıdına çizdiniz mi?   
4. Kız çocuk mayo görsellerini model analiz formunun model 

görseli bölümüne yapıştırdınız mı?   

5. Seçtiğiniz kız çocuk mayo modelini özelliklerine göre 
tanımladınız mı?   

6. Kız çocuk mayosunun malzeme listesini oluşturdunuz mu?   
7. Kalıp parça listesini oluşturdunuz mu?   
8. Model analiz formunuzu kontrol ettiniz mi?   
9. Kontrol sonucu çıkan hatalarınızı düzeltiniz mi?   
10. Hazırladığınız kız çocuk mayo model analiz formunuzu 

arkadaşlarınızla paylaştınız mı?   

YGU FAALİYETİ 
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Hazır çocuk mayosu üzerinden kız çocuk mayo kalıp çizim uygulamasını öneriler 
rehberliğinde işlem basamaklarına göre yapınız.LAM 

A 

İşlem Basamakları Öneriler 

 
 Kız çocuk mayosu temin ediniz. 
 Kalıp çizim araçlarını ve çizim kâğıdını 

çizim masası üzerinde hazırlayınız 

 
Resim 4.14: Kız çocuk mayo örneği 

 
 Mayoyu ön ortasından katlayınız (Bacak 

oyuntuları denk gelecek şekilde 
iğneleyiniz.). 

 
 Dikkatli ve özenli olunuz. 

  …  

Resim 4.15: Ön mayo parçasını katlama 

UYGULAMA FAALİYETİ- 2 
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 Ön parça kız çocuk mayosu kalıbını 

çevresinden şekildeki gibi kâğıda 
geçiriniz. 

    
Resim 4.16: Ön yarım parçanın kâğıda 

çizilmesi 

 
 Kız çocuk mayosunda arkaya dönen ağ 

parçasını ön kalıba ilave ediniz. 

 
Resim 4.15: Ağın arkaya dönen bölümü 

      
Resim 4.16: Ağın dönen bölümünün kalıba 

ilave edilmesi 

 
 Kız çocuk mayosunun ön parçasını 

şablonlamak için yaka oyuntusu, kol 
oyuntusu ve bacak oyuntularına 
yerleştirilecek lastik kalınlığında dikim 
payı veriniz.  

 Yan kenara 1 cm dikim payı vererek 
şablonlayınız. 

 Mayo askılarının boyuna göre askı 
kalıplarını hazırlayınız. 

 
 Zamanı iyi kullanınız. 

    
Resim 4.17: Ön mayo kalıbını şablonlama 
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 Arka ortadan kız çocuk mayosunu 

katlayınız.  
 Arkanın şeklini kâğıda çiziniz ön parça 

gibi şablonlamasını yapınız. 

    
Resim 4.18: Arka parçanın kalıp kâğıdına 

geçirilmesi 

 
 Kalıp üzerine kumaş katı, kesim adedi, 

beden ölçüsü gibi notları yazınız. 
 Ön arka kalıp parçalarını üst üste 

çakıştırıp kalıp kontrolünü yapınız. 
 Kontrol sonucu çıkan hatalarınızı 

düzeltiniz.  

 
 Dikkatli ve özenli olunuz. 

     
Resim 4.19: Ön ve arka kalıp parçalarının 

kontrolü 

Kalıplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız  

 
DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (…) Mayo model analiz formunda mayo modeli tüm detayları ile tanımlanır ve diğer 

departmanlarda üretim rehberi olarak kullanılır. 
 

2. (…) 2-14 yaş arası kız çocuklarının spor yaparken kullandığı dış giyim türüne kız 
çocuk mayosu denir.   
 

3. (…) Model analiz formlarının içeriği ve dizaynı üretim yapan işletmelerin sipariş ve 
koleksiyon özelliklerine göre aynıdır. 
 

4. (…) Kalıp açma işlemleri her modele göre değişkendir. 
 

5. (…) Kalıp açma işlemlerinin amacı; temel kalıp üzerine model uygulama sürecinde, 
pens, kup,  pli, büzgü, kesim çizgileri(verev, dikey, kavisli çizgiler ) kalıp dikim payı 
verilecek aşamaya getirmektir.  
 

6. (…) Kız çocuk mayosu kız çocuk yaş gruplarının ölçülerine göre hazırlanır. 
 

7. (…) Kız çocuk mayoları koyu renklerde desensiz olarak hazırlanır.  
 

8. (…) Kız çocuk mayo kalıbı hazırlamak için de mayo modeline, ölçülere, çizim 
araçlarına, çizim kâğıdına ihtiyaç vardır.     
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 
 
 
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler ile uygun ortam sağlandığında tekniğine 

uygun olarak erkek çocuk mayo kalıbı hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Erkek çocuk mayo modellerini inceleyiniz. Mayo görsellerini internetten çıktı 

alarak, mağazada fotoğraflayarak, firma kataloglarından direkt ya da fotokopi 
ile alarak veya çizerek alınız. 

 

5. ERKEK ÇOCUK MAYOSU KALIBI  
 
2-14 yaş arası erkek çocuklarının spor yaparken kullandığı alt beden iç giyim türüne 

erkek çocuk mayosu denir. Erkek çocuk mayosu, erkek çocuk yaş gruplarının ölçülerine göre 
hazırlanır. Genellikle spor çizgiler, baskılar, dikey, verev hatlar kullanılarak hazırlanır. Erkek 
çocuk mayosu alt bedene giyilen giysi türü olduğu için kalıpların hazırlanmasında beden alt 
bölge ölçüleri kullanılır. 

 
5.1. Erkek Çocuk Mayosu Model Analiz İşlemleri 

 
Erkek çocuk mayo model analizi yapabilmek için çok fazla mayo modeli 

incelenmelidir. Modeller arasında kıyaslamalar yapmak modeller konusunda yorum 
yeteneğinizin gelişmesine neden olur. 

Model analiz formları seri üretim süreci için hazırlanır. Mayo modelinin tasarım 
sürecinden sonra kalıp ve dikim işleminin yapılabilmesi için model analiz formu rehber 
niteliğindedir. Model analiz formlarının şekli değişken olsa da içerikler genel olarak aynıdır. 
Model analiz formunda genel olarak yer alan bilgiler: 

 
 Firma adı 
 Model no 
 Beden no 
 Model adı 
 Model görseli 
 Model tanımlaması 
 Modelde kullanılacak malzemeler 
 Parça listesi gibi  

  
 
 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 53 

MODEL ANALİZİ 

FİRMA ADI: BEDEN NO:   MODEL NO: 

ÜRÜN: DENİZCİ TARİH: 

 
MODEL RESMİ 

 
Resim 5.1: Erkek çocuk mayo modeli ön ve arka görünüm 

MODELTANIMLAMASI 
 Ön yanlarda ince kırmızı şerit, verve, mavi ön yan parçalar, ön orta lacivert kumaş 
 Arka orta dikişsiz lacivert kumaş 
 Bel kırmızı kumaş lastikli ve kordon ilaveli 

DİKİŞ PAYLARI 
 Dikiş payı 1cm’dir. 

MALZEMELER: 
 Kumaş: Elastan ve poliamid karışımı, mavi, lacivert, kırmızı desensiz kumaş 
 İp: Lacivert renginde iplik. 
 Lacivert kordon 

PARÇA LİSTESİ: 
 1 adet lacivert ön orta parça 
 2 adet mavi ön yan parça 
 2 adet kırmızı ön şerit parça 
 1 adet lacivert arka parça 
 1 adet kırmızı kemer parça 
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5.2. Erkek Çocuk Mayosu Kumaşında Esneme-Çekme Testleri ve 
Oran Hesaplamaları 

 
Kadın, erkek, kız çocuk mayo kumaşlarındaki esneme-çekme testleri ve oranları ile 

aynı işlemler uygulanır.  
 

5.3. Erkek Çocuk Mayosu Kalıbı Çizim İşlemleri 
 
Erkek mayosu dikim işlemlerinin uygulanabilmesi için modele uygun kalıp hazırlanır. 

Erkek çocuk mayo kalıbı hazırlamada alt beden ölçüleri olan bel, kalça, oturuş yüksekliği 
gibi ölçüler kullanılır. Bu ölçülere kumaşların esnek olmasından dolayı esnek olmayan 
dokuma kumaşlar için verilen hareket bolluğu payı verilmez. Erkek çocuk mayoları yan 
uzunluklarına göre slip ve şort mayo modelleri olmak üzere değişkendir. 

    
Resim 5.2: Erkek çocuk slip ve şort mayo modelleri 

 
Resim 5.3: Erkek çocuk ön ve arka slip mayo kalıp parçaları 

 
5.4. Erkek Çocuk Mayosu Kalıp Açma İşlemleri 

 
Erkek çocuk mayolarının model özelliğine göre, temel kalıp üzerine yapılan model 

uygulama işlemlerinden sonra kalıp açılım işlemleri uygulanır. Kalıp açma işlemleri modelin 
özelliğine göre erkek mayosunun: bel, kalça, paça,  ön, arka, yan bölümlerinde, kesim 
hatları, büzgü, pli için uygulanır.  
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5.5. Erkek Çocuk Mayosu Şablon Çizim İşlemleri 
 
Erkek mayo kalıpları model uygulamasına göre hazırlanıp gerekli açma işlemleri 

uygulandıktan sonra model özelliğine bakılarak dikim payı verilmesi işlemlerine şablonlama 
denir. Şablon çizim işlemeleri model özelliğine göre değişkendir. Örneğin yan dikişlerde 1 
cm dikim payı yeterli iken belde modele göre 2-3 ya da 5 cm olabilir. 

    
Resim 5.4: Erkek çocuk slip mayo şablon çizimi 

       
Resim 5.5: Şablonlanmış erkek çocuk şort mayo kalıpları ile kesim ve dikim işlemi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Erkek çocuk mayo modellerini önerilen kaynaklardan araştırarak seçtiğiniz mayo 

modelinin model analiz formunu oluşturunuz. 
 

İşlem basamakları Öneriler 

 Erkek çocuk mayo modeli görsellerini 
önerilen kaynaklardan çıktı, resim ya da 
çizim olarak alınız. 

 İnternet, moda dergileri, firma 
katalogları ve mayo mağazalarından 
kaynak olarak yararlanınız. 

 Model analizi yapacağınız erkek çocuk 
mayo modelini edindiğiniz görsellerden 
seçiniz. 

 Yaratıcılığınızı ve beğenilerinizi göz 
önünde bulundurunuz. 

 Model analiz formunu A4 kâğıdına 
çiziniz. 

 Bilgi konularındaki model analiz 
formunu gözden geçiriniz. 

 Erkek çocuk mayo görsellerini model 
analiz formunun model görseli 
bölümüne yapıştırınız. 

 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Seçtiğiniz erkek çocuk mayo modelini 
özelliklerine göre tanımlayınız.  Bilgi konularını gözden geçiriniz. 

 Erkek çocuk mayosunun malzeme 
listesini oluşturunuz.  Zamanı iyi kullanınız. 

 Kalıp parça listesini oluşturunuz.   Edindiğiniz bilgileri yorumlayınız. 

 
 Model analiz formunuzu kontrol ediniz. 

  
Resim 5.6: Model analiz form örneği 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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 Kontrol sonucu çıkan hatalarınızı 

düzeltiniz.  
 

 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 Hazırladığınız erkek çocuk mayo model 
analiz formunuzu arkadaşlarınızla 
paylaşınız.  

 

 
 

KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Erkek çocuk mayo modeli görsellerini önerilen kaynaklardan 
çıktı, resim ya da çizim olarak aldınız mı?   

2. Model analizi yapacağınız erkek çocuk mayo modelini 
edindiğiniz görsellerden seçtiniz mi?   

3. Model analiz formunu A4 kâğıdına çizdiniz mi?   
4. Erkek çocuk mayo görsellerini model analiz formunun model 

görseli bölümüne yapıştırdınız mı?   

5. Seçtiğiniz erkek çocuk mayo modelini özelliklerine göre 
tanımladınız mı?   

6. Erkek çocuk mayosunun malzeme listesini oluşturdunuz mu?   

7. Kalıp parça listesini oluşturdunuz mu?   

8. Model analiz formunuzu kontrol ettiniz mi?   

9. Kontrol sonucu çıkan hatalarınızı düzeltiniz mi?   
10. Hazırladığınız erkek çocuk mayo model analiz formunuzu 

arkadaşlarınızla paylaştınız mı?   
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İşlem basamakları ve öneriler rehberliğinde erkek çocuk mayo temel kalıbını çiziniz 

(Bel, kalça, oturuş yüksekliği, ölçülerini kişi üzerinden alınız.). 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp çizim araçlarını ve çizim 
kağıdınızı çizim ortamında 
hazırlayınız. 

 Dikkatli ve özenli çalışınız. 

 
 Sol kenara dikey çizgi oluşturunuz. 
 1-2 arası oturuş yüksekliği ölçüsünü 

işaretleyiniz. 
 1-3 arası bel ¼ ölçüsünü işaretleyiniz. 
 2-4 arası kalça ¼ ölçüsünü 

işaretleyiniz. 3 ile 4 noktaları arasını 
birleştiriniz. 

 2-5 arası oturuş yüksekliğinin ¼ 
ölçüsünü alınız. 

 5-6 arası 2-4 noktaları arasının (kalça 
1/ 4’ün ) ¼ alınız. 

 
Resim 5.7: 1-6 noktaları arası çizim uygulaması 

 
 1-3 doğrusu ile 2-4 doğrusu arasında 

kalan oturuş yüksekliği bölgesini 
yatay paralel 4 eşit parçaya bölerek 
paralel çizgiler oluşturunuz. 

 Bu aşamaya kadar olan çizimlerin sol 
kenara simetrisini çalışınız. 

 Simetri çalışmada 2 yerine 7,  5 
noktası yerine 8, 6 noktasının 
simetrisine 9 noktası olarak 
isimlendiriniz. 

 7-10 arası 2-4 arası ölçünün 1/5’ini 
alınız. 

 
Resim 5.8: 6-10 noktaları arası çizim 

uygulaması 

 
 Arka bacak oyuntusunu 6 

noktasından oturuş yüksekliğinin 
yarısını gösteren paralel çizgiye 
kavisli resimdeki gibi çiziniz. 

 Ön bacak oyuntusunu 9 noktasından 
başlayarak 10 noktasından geçecek 
şekilde kavisli olarak oluşturunuz. 

  
Resim 5.9: Ön ve arka temel kalıp 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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 Temel kalıbın kırmızı hatlardan 
kopyasını alınız. 

 Çizim kontrollerini yapınız. 
 Arka orta, ön orta, notlarını alınız. 
 Kalıp çizimini arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

 
KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kalıp çizim araçlarını ve çizim kağıdınızı çizim ortamında 
hazırladınız mı?   

2. 1-6 noktaları arası çizim uygulamasını öneri resmine göre 
yaptınız mı?   

3. 6-10 noktaları arası çizim uygulamasını öneri resmine göre 
yaptınız mı?   

4. Ön ve arka temel kalıp çizimini tamamladınız mı?   

5. Temel kalıp üzerindeki kırmızı hatlardan kopya aldınız mı?   

6. Temel kalıp üzerine gerekli notları aldınız mı?   

7. Ön ve arka temel kalıp kontrollerini yaptınız mı?   

8. Kalıpları arkadaşlarınızla paylaştınız mı?   

9. Kalıp çiziminde dikkatli özenli olup zamanı iyi kullandınız mı?   

 
 
DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (…) 2-14 yaş arası erkek çocuklarının spor yaparken kullandığı alt beden iç giyim 
türüne erkek çocuk mayosu denir.  
 

2. (…) Model analiz formları seri üretim süreci için hazırlanır. 
 

3. (…) Erkek çocuk mayo kalıbı hazırlamada alt beden ölçüleri olan bel, kalça, kalça 
düşüklüğü, ağ uzunluğu gibi ölçüler kullanılır. 
 

4. (…) Erkek çocuk mayosu üretiminde kalıplar 5cm dikim payı verilerek şablonlanır. 
 

5. (…) Model analiz formunda mayo modeli ile ilgili bilgiler yer alır.  
 

6. (…) Erkek çocuk mayosu üretiminde üst beden ölçüleri kullanılır.  
 

7. (…) Mayo üretiminde temel ölçülere bolluk payı verilir. 
 

8. (…) Model analiz formlarının şekli değişken olsa da içerikler genel olarak aynıdır.   
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (…).Mayo kalıbı hazırlamak için gerekli ölçülerin alınması, çizim araçları, çizim 

kâğıdı ve mayo modeli gereklidir. 

2. (…).Giysi üretiminde kalıp açma kalıp parçalarına dikim payı verilme işlemidir. 

3. (…) Kalıp açma işlemlerinin amacı; temel kalıp üzerine model uygulama sürecinde 

pens, kup, pli, büzgü, kesim çizgileri (verev, dikey, kavisli çizgiler) kalıp dikim payı 

verilecek aşamaya getirmektir.  

4. (…) Erkeklerin spor yaparken alt bedene giydikleri dış giyim türüne erkek mayosu 

denir. 

5. (…) Mayo üretiminde toplu kesim yapabilmek için pastal planı hazırlanır. 

6. (…) Model analiz formlarının içeriği ve dizaynı üretim yapan işletmelerin sipariş ve 

koleksiyon özelliklerine göre değişkendir.   

7. (…) Beden, firma, ürün bilgilendirme, yıkama talimatı ile ilgili bilgileri sunmak için 

mayo üretiminde kullanılan yardımcı malzemeye etiket denir. 

8. (…) Kalıp açma işlemleri her modele göre aynıdır. 

9. (…) Mayoların askı içlerinde, yaka, kol oyuntularında, göğüs altında form vermek ve 

bel için mayo üretiminde kullanılan yardımcı malzemeye lastik denir. 

10. (…).2-14 yaş arası kız çocuklarının spor yaparken kullandığı iç giyim türüne kız 

çocuk mayosu denir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 
Kendi vücut ölçülerinize göre mayo kalıbı çiziniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Mayo çizimi için gerekli olan ölçülerinizi aldınız mı?   

2. Model analizi yaptınız mı?   

3. Çizim araçlarınızı ve çizim kâğıdınızı hazırladınız mı?   

4. Mayo için gerekli temel kalıbı oluşturdunuz mu?   

5. Temel kalıp üzerine mayo modeli uyguladınız mı?   

6. Mayoda gerekli olan açmaları yaptınız mı?   

7. Model uygulamasına göre mayo kalıplarınızı elde ettiniz mi?   

8. Mayo kalıplarınızın ölçü kontrollerini yaptınız mı?   

9. Mayo kalıplarınızı şablonladınız mı?   

10. Zamanı iyi kullandınız mı?   

11. Dikkatli ve özenli çalıştınız mı?   

12. Arkadaşlarınızla çalışmalarınızı paylaştınız mı?   

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’ İN CEVAPLARI 

 
SORU CEVAP 

1. D 
2. D 
3. Y 
4. D 
5. D 
6. D 
7. Y 
8. D 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 2’ NİN CEVAPLARI 

 
SORU CEVAP 

1. C 
2. C 
3. B 
4. A 
5. D 
6. A 
7. B 
8. C 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ ÜN CEVAPLARI 

 
SORU CEVAP 

1. D 
2. Y 
3. D 
4. D 
5. D 
6. Y 
7. D 
8. Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ ÜN CEVAPLARI 
 

SORU CEVAP 
1. D 
2. Y 
3. Y 
4. D 
5. D 
6. D 
7. Y 
8. D 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 5’ İN CEVAPLARI 

 
SORU CEVAP 

1. D 
2. D 
3. D 
4. Y 
5. D 
6. Y 
7. Y 
8. D 

 
MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 
SORU CEVAP 

1. D 
2. Y 
3. D 
4. Y 
5. D 
6. D 
7. D 
8. Y 
9. D 
10. D 
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KAYNAKÇA 
 
 ALDRICH Winifred, Metrich Pattern Cutting For Womens Wear, Çeviri, A. 

Zühal Zeybekoğlu Çalışkan 

 AMBROSE Gavin, Paul HARRIS, Görsel, Moda Tasarım Sözlüğü’ Literatür 

Yayınları, 2012, Çeviren, Çiğdem Sirkeci 

 HAGGAR, Ann, ‘Pattern Cutting for Lingerie, Beachwear and Leisurewear, 

Çeviri, A.Zühal Zeybekoğlu Çalışkan 

 TÜRK DİL KURUMU, Türkçe Sözlük, Ankara, 2005 

 Mayo üretimi yapan hazır giyim firmalarının katalogları 

 Çeşitli moda dergileri 

 Mayo üreten firmalarının internet siteleri 

 http://www.ituspor.itu.edu.tr 
 http://www.patternschool.com 
 

KAYNAKÇA 

http://www.ituspor.itu.edu.tr/
http://www.patternschool.com/
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