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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

542TGD248

ALAN

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

DAL/MESLEK

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Molyer Saya

MODÜLÜN TANIMI

Temel el ve güç aletlerini kullanmakla ilgili temel bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOġUL

Ön koĢulu yoktur.

YETERLĠK

Molyer saya yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun molyer saya
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Molyer model saya kesebileceksiniz.
2. Molyer model sayanın yüz ve astar parçalarını
hazırlayarak dikebileceksiniz.
3. Yüz ve gamba birleĢtirebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Kesim atölyesi ve saya atölyesi
Donanım: Kesimde kullanılan aletler, saya dikim
makineleri, iĢ güvenliği ile ilgili ekipmanlar, diğer faydalı
araç gereç ve avadanlıklar

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Molyer ayakkabı, temel ayakkabı çeĢitlerinden birisidir. Ayakkabı çeĢitleri
incelendiğinde ortak yönleri yokmuĢ gibi görünür. Gerçekte tüm ayakkabılar birbirine
benzer. Bu benzer özellikler, çizgiler, ayakkabı üzerinde çok farklı olarak değiĢtirilerek
kullanıldığından pek göze çarpmaz.
Ayakkabıları incelemek için temel yapıları ve bunların değiĢik uygulamalarını
ayakkabı üzerinde ayırt etmek gerekir.
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile molyer sayanın parçalarının nasıl
kesildiği, nasıl birleĢtirildiği ve nasıl dikildiği hakkında sizler için çok yararlı olacak bilgiler
edineceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1
AMAÇ
Molyer saya dikiminin iĢlem (imalat sırasında) basamaklarını öğrenip dikimini
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Erkek ayakkabı üreticilerine giderek molyer ayakkabının çeĢitlerini araĢtırınız.



Molyer ayakkabı üzerindeki farklı dikiĢ çeĢitlerini araĢtırınız.



AraĢtırma

iĢlemleri

ulaĢabilirsiniz.

için

Yaptığınız

internet
bu

ortamından

çalıĢmaları

sunu

ayakkabı
hâline

üreticilerine

getirip

sınıfta

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. MOLYER SAYANIN KESĠMĠ
1.1. Molyer Model Sayanın Kesimi
1.1.1. Kesim Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Ana Ġlkeler








Sayayı oluĢturacak parçalar malzemenin uygun bölgelerinden uygun konumda
kesilmelidir.
Istampalar malzeme kaybı en düĢük olacak biçimde yerleĢtirilmelidir.
Genellikle saya ıstampaları kanadın üzerine arkadan baĢ yönünde, (sıkılık
doğrultusunda) yerleĢtirilerek kesilmelidir.
Kesim için model ıstampalarının kontrol edilmesi gerekir.
Kesim için verilen ıstampaların eksik olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Molyer ayakkabı ıstampaları, üç adet yüz ıstampası ve dört adet astar
ıstampasından oluĢmaktadır.
Bu model molyerlerde bir çift saya sekiz adet yüz malzemesi, on adet astar
parçasından oluĢmaktadır.
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Resim 1.1: Yüz ıstampa parçaları



Resim 1.2: Saya astar parçaları

Her ıstampa parçasına kesimi tamamlandıktan sonra gümüĢ kalem ile
markalama çizgileri çizilir. Markalama bindirme yapılacak, kıvırma
yapılacak ve kapsül çakılacak kısımların belirtilmesi için yapılır.

1.1.2. Molyer Tipli Ayakkabının Saya (Yüz) Parçaları

Resim 1.3: Yüz saya parçaları



Yüz

ġekil 1.1: Yüz parçası
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Yüz, sayanın ön kısmında kullanılan saya elemanıdır. Sayanın burnunu ve hemen
onun arka bölümünü kapsar, bu kısma ayakkabının önü de denilebilir. Maskaretli ve
maskaretsiz olanları vardır. Ayakkabının önünde devamlı gözüktüğünden dolayı sayanın en
önemli elemanıdır. Derinin sık olduğu tarafa doğru Ģekildeki gibi ok yönünde
yerleĢtirilmelidir. Derinin en kaliteli yerlerinden kesilmelidir. Yüz kesimi tamamlandıktan
sonra gümüĢ kalem ile markalama çizgileri çizilmelidir. Markalama iĢlemi bindirme ve
kıvırma olacak kısımların iĢaretlenmesidir.


Gambalar

Ayakkabının arka kısmını kaplayan veya tamamlayan saya elemanlarıdır. Gambaların
tek parçadan meydana gelmiĢ basit Ģekilleri olduğu gibi iki veya üç parçaya bölünmüĢ
olanları da vardır. Gambaların sabit boyutu veya sabit Ģekli yoktur. Ayağın yan kısımlarını
kaplayan saya elemanıdır.
Molyer ayakkabıda sağ ve sol olmak üzere birbirine simetrik iki adet gamba
kullanılmaktadır. Derinin sık olduğu tarafa doğru Ģekildeki gibi ok yönünde
yerleĢtirilmelidir. Fakat deriden kazanmak için gambalar hafifçe sağa veya sola çevrilebilir.
Derinin omuz ve sırt kısımlarına esnemeyen yöne doğru uzunlamasına yerleĢtirilir. Gamba
kesimi tamamlandıktan sonra gümüĢ kalem ile bindirme ve kıvırma iĢlemi uygulanacak
yerlerin markalanması gerekir.

ġekil 1.2: Gamba parçaları



Fileto

Ayakkabının arka kısmına konan saya elemanına fileto denir. Özellikle zikzak dikiĢi
ile dikilen gambalarda mukavemeti artırmak ve çirkin görüntüyü kapatmak için kullanılır.
Filetolar ayakkabıda çeĢitli geniĢliklerde veya uzunluklarda ayakkabı modeline göre
yapılabilir. Fileto derideki tasarrufa göre her Ģekilde kesilebilir. Filetonun kesimi
tamamlandıktan sonra gümüĢ kalem ile markalama çizgileri çizilmelidir.
Fileto derinin sık olduğu tarafa doğru Ģekildeki gibi ok yönünde yerleĢtirilip derinin
omuz ve karın kısmından kesilebilir.
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ġekil 1.3 Fileto parçası

1.1.3. Molyer Tipli Ayakkabı Sayasının Astar Parçaları
Ayakkabının iç kısmının yüz ve gamba parçalarının birbirlerine eklenmesinden
kaynaklanan ve güzel olmayan görüntüsünün kapatılması, ayakkabı içine giren ayağın rahat
etmesi ve arkaya fort öne bombe konulabilmesi için sayanın içine konulan malzemeye astar
denir. Çok kalın derilerden yapılan ayakkabıların astarsız olarak kullanılma olanağı olduğu
gibi yazın hafif ayakkabılarda da astar kullanılmayabilir. Astar parçaları kesildikten sonra
kesinlikle gümüĢ kalem veya nokta ile iĢaretlemeler yapılmalıdır.


Astar parçalarının isimleri





Yüz astarı
Gamba astarları (sağ ve sol olmak üzere iki adet)
Dil astarı
Çoraplık

Resim 1.4: Astar saya parçaları

ġekil 1.4: Yüz astar parçası
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Yüz astarı

Ayakkabının yüz kısmının altına gelen elemandır. Derinin sık olduğu tarafa doğru
Ģekildeki gibi ok yönünde yerleĢtirilip kesilmesi gerekir. Yüz astar parçaları kesildikten
sonra gümüĢ kalem ile dil astarının binecek kısmı iĢaretlenir.


Dil astarı

Genel olarak yüz astarına bağlı ve yüz astarı ile birlikte kesilir. Ayakkabı modeline
göre yüz astarından ayrı kesilenleri de vardır. Dil astarını yüz astarına dikerken dil astarının
yüz astarı üzerine binmesine dikkat edilmelidir. Ayakkabının dili, ayakkabıyı giyen kiĢi
tarafından devamlı çekildiği için dilin sayası kadar astarın yönü de önemlidir. Derinin sık
olduğu tarafa doğru Ģekildeki gibi, ok yönünde yerleĢtirilip kesilmelidir. Dil astar parçaları
kesildikten sonra gümüĢ kalem ile dil astarının astar fazlalık kısımları iĢaretlenmelidir.

ġekil 1.5: Dil astar parçası



Gamba astarları

Gamba astarları gambaların altına yerleĢtirilen malzemelerdir. Gamba astarları
ayakkabının iç kısmında gözüktüğü için görünüĢü de en az kesildiği yön kadar önemlidir.
Gamba astarları da gambalar gibi iki parçadan oluĢur. Derinin sık olduğu tarafa doğru
Ģekildeki gibi ok yönünde yerleĢtirilip kesilmelidir.

ġekil 1.6: Gamba astar parçaları



Çoraplık

Çoraplık sayanın arka kısmında bulunur. Genellikle burada kullanılan malzemenin
pürüzlü yüzeyi ayak tarafına bakacak Ģekilde yerleĢtirilir. Ayağın topuğu tutması için yapılır.
Bu parçada da sıklık yönü pek fark etmese de derinin sık olduğu tarafa doğru ok yönünde
kesilmesi tavsiye edilir.

7

ġekil 1.7: Çoraplık

Bazı ayakkabı astarlarında gambalar uzun tutulur ve çatı dikiĢi ile birbirine dikilir. Bu
sayede çoraplık kullanılmayabilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Molyer model saya kesiniz.
ĠĢlem Basamakları
 Molyer ıstampalarını ayırınız.

 Sayalık malzemeyi hazırlayınız.

 Yüz parçalarını kesiniz.

 Astar parçalarını kesiniz.

Öneriler
 Molyer model ıstampalarını yüz ve astar
ıstampaları olarak ayırınız.
 Modelinize göre saya ve astar malzemesi
seçiniz.
 Malzemeyi kesim masasına kurallara uygun
yerleĢtiriniz.
 Malzemenin kusur ve hatalarını tespit ediniz.
 Malzemenin kalite bölgelerini tespit ediniz.
 Malzemenin esneme yönünü tespit ediniz.
 Malzemenin desen ve Ģekil özelliklerini
tespit ediniz.
 Yüz ıstampalarını kurallara uygun Ģekilde
malzeme üzerine yerleĢtiriniz.
 Yüz parçalarını keserken sol saya kesmek
için ıstampaları ters çevirmeyi unutmayınız.
 Her yüz parçasını esneme yönüne dikkat
ederek kesiniz.
 El kesim bıçağınızın keskin olmasına dikkat
ediniz.
 Saya parçası kesildikten sonra gerekli
iĢaretlemeleri ve noktalama iĢaretlerini
Ģekildeki gibi saya parçaları üzerinde
belirleyiniz.

 Astar parçalarını kurallara uygun malzeme
üzerine yerleĢtiriniz.
 Astar parçalarını keserken sol saya kesmek
için ıstampaları ters çevirmeyi unutmayınız.
 Her astar parçasını esneme yönüne dikkat
ederek kesiniz.
 El kesim bıçağınızın keskin olmasına dikkat
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 Numaralama yapınız.

 Kontrol ve düzeltme yapınız.

ediniz.
 Astar parçalarının bindirme çizgilerini
iĢaretleyiniz.
 Kesilen saya elemanlarına numarasına göre
çentik atmayı unutmayınız.
 Çentik atmazsanız üzerine kalem ile
numarasını yazınız.
 Kesilen parçaları numaralarına göre
tasnifleyiniz.
 Parçaları Ģekillerine göre ayırınız.
 Ayrılan parçaları sayınız. Ayrılan parçaları
saya bölümünün istediği Ģekilde ip ile
bağlayınız.
 KesilmiĢ sayaları iĢaretleyiniz.
 KesilmiĢ sayaları eĢleĢtiriniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Molyer ıstampalarını yüz ve astar parçaları olarak ayırdınız mı?
2. Saya malzemelerini hatalarını tespit ederek iĢaretlediniz mi?
3. Yüz parçalarını düzgün bir Ģekilde kestiniz mi?
4. Astar parçalarını düzgün bir Ģekilde kestiniz mi?
5. Numaralandırmayı doğru yaptınız mı?
6. Kontrol ve düzeltme iĢlemini yaptınız mı?
7. Bir çift molyer sayanın parçalarını istenilen niteliklerde kesebildiniz
mi?
DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

( ) Astar ve yüz ıstampaları arasında fark yoktur.
( ) Molyer saya kesimi için malzemelerdeki kusur ve hataları tespit etmeye gerek
yoktur.
( ) Saya parçaları kesildikten sonra gerekli iĢaretlemelerin saya parçaları üzerinde
yapılması gerekir.
( ) Astar parçalarını keserken sol saya parçalarını kesmek için ıstampalar ters
çevrilmelidir.
( ) Her yüz parçası esneme yönüne dikkat edilerek kesilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ– 2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2

Molyer model ayakkabının yüz ve astar parçalarını dikime hazırlarken neler yapılması
gerektiğini öğreneceksiniz.

ARAġTIRMA




Basit bir molyer model ayakkabının yüz ve astar parçalarını tanıyınız.
Molyer model ayakkabının değiĢik modellerini araĢtırınız.
Erkek ayakkabısı diken sayacılardan bilgi almanız gerekir. KazanmıĢ olduğunuz
bilgi ve deneyimleri arkadaĢ gurubunuz ile paylaĢınız.

2. YÜZ VE ASTAR PARÇALARINI
HAZIRLAMAK
2.1. Molyer Model
2.1.1. TıraĢ
Genellikle saya elemanlarının kenarlarına yapılacak iĢleme göre inceltmek amacı ile
yapılan kenar inceltme iĢlemine ayakkabıcılıkta tıraĢ denir. TıraĢlama iĢlemi genellikle
derinin ters yüzüne yapılır. Gerekli olmadıkça sırça yüz tıraĢlanmaz. Saya elemanlarının
kenarları değiĢik Ģekillerde olabilir. Kenar biçimine göre farklı olarak tıraĢ yapılabilir.
Molyer model ayakkabıda üç çeĢit tıraĢ vardır (Resim 2.1).


Kıvırma tıraĢı

Yapılacak kıvırmanın Ģekline göre kıvırma boyunun iki katı uzunluğunda tıraĢ yapılır.
Kıvırma tıraĢında tıraĢlanan uç kısmı sıfıra yakın tıraĢlanır. Kıvırma tıraĢı geniĢliği 8 mm'
dir (Resim 2.1).


Bindirme tıraĢı

Birbiri üzerine gelecek parçaların binme yerlerinin tıraĢlanmasıdır. Sayanın ek
yerlerindeki ve ayağa değecek kısımlarındaki deri fazlalığını gidermek için yapılan tıraĢtır.
Istampacı tarafından farklı bir Ģekilde belirtilmemiĢ ise 8 mm olarak yapılır (Resim 2.1).
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Kenar tıraĢı (Çatı tıraĢı)

Temiz bir kenar oluĢturularak yapıĢma kolaylığı sağlamak, ağız derisine eĢit kalınlık
sağlamak ve kapalı (çatı) dikiĢlerde deri kalınlığını azaltmak için yapılan tıraĢtır. Çatı
tıraĢının geniĢliği 2 mm olarak alınabilir (Resim 2.1).

Resim 2.1: Kıvırma, bindirme ve çatı tıraĢları

2.1.2. Kıvırma
Gamba kenarına kıvırma tıraĢı yapılır. Kıvırma yapılacak yerlerin yırtılmaması için bu
kısma Resim 2.2’deki gibi takviye bandı yapıĢtırılır. TıraĢlanmıĢ yüzeylere fırça veya
makine ile yapıĢtırıcı sürülür daha sonra kıvırma yapılır. Sayanın gereken her yerine kıvırma
iĢlemi yapılabilir(Ayna, maskaret, fileto, ağız kenarları vb.).

Resim 2.2: Kıvırma kenarlarına takviye bandı çekilmesi

Kendinden yapıĢkanlı takviye bantları vardır. Kendinden yapıĢkanlı olmayanları ise
yapıĢtırıcı sürülerek kullanılabilir.
TıraĢlanmıĢ ve kıvırma yapılacak yüzeylere (Resim 2.3.a) fırça veya makine ile
yapıĢtırıcı sürülür. Elde kıvırma yapılırken yapıĢtırıcı olarak solüsyon kullanılması önerilir.
Kıvırma yapılırken parmaklar ve çekiç uyumlu bir Ģekilde kullanılmalıdır (Resim 2.3.b).
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Resim 2.3a: Gamba kenarına yapıĢtırıcı sürme

Resim 2.3b: Elde kıvırma yapma

Resim 2.3: Gamba kenarlarının kıvrılması

2.1.3. Regola (Toplama)
Sayanın monteye hazır duruma getirilmesi için kesilmiĢ ve gerekli iĢlemleri bitmiĢ
saya elemanlarının, birbiri ile ilgili olarak bir araya getirilmesine regola/toplama denir.
Regola her zaman sayacı tezgâhında yapılır.
Regola masasında yapıĢtırıcılar, mermer, sayacı çekici, makas, çeĢitli bantlar,
yapıĢtırıcı fırçası gibi çeĢitli takımlar bulunur.

2.1.4. Çatı DikiĢi





Molyer ayakkabıda çatı dikiĢi saya parçalarından olan gambaların arka kısmının
dikilmesinde kullanılır. Her iki gamba ters Ģekilde tutularak arka kısımdan 1,5
mm içeriden dikilir. Çatı dikiĢinin baĢına ve sonuna ponteriz dikiĢi (kalıcı) atılır
(Resim 2.4.a).
Bir çift ayakkabı için dört adet gamba kullanılır. Bunları ardı ardına dikilirse
zamandan ve iĢçilikten kazanmıĢ olunur (Resim 2.4.b).
Çatı dikiĢinin ayağı rahatsız etmemesi için (filetolu olduğu için) gambalar dıĢa
çatı ile birleĢtirilmelidir.

Resim 2.4 a: Gambaların çatı dikiĢi

Resim 2.4 b: Gambaların peĢ peĢe çatı dikiĢi

Resim 2.4: Çatı dikiĢi dikilmesi
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2.1.5. Astar Hazırlama Tekniği

Resim 2.5: Astarların inceltilmesi






Molyer model sayanın astar parçaları, yüz astar parçası, iki adet (sağ ve sol)
gamba astar parçaları ve çoraplıktan oluĢur (Resim 2.6).
Astar parçaları yarma makinesinde 0,8 mm'ye kadar inceltilir(Resim 2.5).
YapıĢtırıcı olarak neopren kullanılır. Neopren, polikloroprenin ticari adıdır.
Neopren, piyasada bally veya sarı ilaç olarak da bilinir. Gamba astarı ve
çoraplığa neopren sürülürken çok az sürülmelidir.
Gerekenden fazla neopren sürülürse

YapıĢtırıcının kuruması için beklenen zaman uzayacaktır.

BirleĢtirip çekiçlerken dıĢa taĢma olacaktır.

El takımlarımızdan olan çekice bulaĢarak sayanın kirlenmesine sebep
olacaktır.

DikiĢ makinesinde iğnenin gözüne ve kanallarına girerek dikiĢ hatalarına
sebep olacaktır.

Resim 2.6: Astar parçaları

2.1.5.1. Gamba Astarı Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar



Gamba astarı iki gamba astarı ve bir çoraplıktan oluĢmaktadır (Resim 2.7).
Çoraplık yapıĢtırırken dikkat edilmesi gereken en önemli özellik çoraplığın ters
tarafının yapıĢtırılmasıdır. Ayak ayakkabıdan çıkmasın, ayağı sarsın diye
çoraplık sırça tarafı değil de iç tarafı ayağa gelecek Ģekilde yapıĢtırılmalıdır.
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Resim 2.7: Astar parçaları




Çoraplıkta yapıĢtırıcı (Resim 2.8.a) sırça tarafına değil de diğer tarafına (deride
et tarafına, suni deride kumaĢ tarafına) sürülür. Gamba astarlarına yapıĢtırıcı
sürülür ve kurumaları beklenir.
YapıĢtırıcının kuruması için gereken süre beklenmelidir. Bu süre oda sıcaklığı
Ģartlarına göre 10 dakika ile 15 dakika arasında değiĢebilir.

Resim 2.8-a:Astar parçalarına ilaç sürülmesi
yapıĢtırılması

Resim 2.8-b: Saya parçalarının

Resim 2.8: Astar parçalarına yapıĢtırıcı sürülmesi ve yapıĢtırılması





Resim 2.8-b'de görüldüğü gibi yüz astarı çoraplığa binecek Ģekilde yapıĢtırılır.
Gamba astarları ve çoraplığın birleĢtirilmesinde binme payının 8 mm olması
önerilir. Gamba astarı ve çoraplık düz dikiĢ makinelerinde daha rahat dikilir.
Gamba astarları birleĢtirilirken çentikli gamba ile çentiksiz gamba parçaları
birleĢtirilir.

2.1.5.2. Yüz Astarı Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar




Yüz astarında sağ ve sol yüz astarları dıĢ çentikle ayrılır.
Dil astarı yüz astarına yapıĢtırılırken Resim 2.9-a'da görüldüğü gibi yüz
astarının altında kalmalıdır.
YapıĢtırıcı dilin iĢaretlenen kısmına ve yüz astarında dilin bineceği kısma
sürülür ve birleĢtirilir. (Resim 2.9-b) (Resim 2.9-c.)
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Resim 2.9-a

Resim 2.9-b

Resim 2.9-c

Resim 2.9: Dil operasyonları

2.1.6. Yüz Parçalarının Dikiminde Dikkat Edilecek Noktalar
2.1.6.1. Gamba ve Gamba Astarı Dikiminde Dikkat Edilecek Noktalar



Gambaların arka kısmına çatı (kapalı) dikiĢi dikilir. Çatı dikiĢi kenardan 1,5 mm
içeriden dikilmelidir.
DıĢa çatıdan sonra çatı dikiĢi yapılmıĢ kısmın filetoda iz bırakmaması için
kesinlikle çekiç ile (Resim 2.10) ezilmelidir.

Resim 2.10: Çatı dikiĢini ezme



Gambalar çatı dikiĢi ile dikildikten sonra filetoya ve gambaların arka kısmına
yapıĢtırıcı sürülmesi ve filetonun gambaların arkasına yapıĢtırılıp dikilmesi
gerekir.

Fileto yapıĢtırılırken gambaların arka kısmı içe verildikten sonra fileto
yapıĢtırılmalıdır.

Filetonun kıvırma payı üstte bırakılacak Ģekilde yapıĢtırma yapılmalıdır
(Resim 2.11-a).

Filetonun dikiĢi için sütunlu dikiĢ makinesi önerilir (Resim 2.11-b ve
Resim 2.11-c).
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Resim 2.11-a

Resim 2.11-b

Resim 2.11-c

Resim 2.11: Fileto birleĢtirme ve dikiĢ operasyonları







Gamba astarının ağız kenarında en az 5 mm astar fazlalık payı vardır. Bu paya
dikkat ederek yapıĢtırıcı gamba astarının ağız kenarından 5 mm aĢağıya
sürülmelidir.
Gamba astarlarının üzerine gambalar Resim 2.12.a'daki gibi merkezlenerek
yapıĢtırılmalıdır.
Sütunlu makinede gambanın referans noktasından Resim 2.12-b'deki gibi dikiĢe
baĢlanmalıdır.
Gamba ve gamba astarı dikilirken saya malzemesi iki elle kontrol edilmelidir
(Resim 2.12-c).
Diğer gambanın referans noktasına kadar aralıksız dikiĢ dikilmelidir.

Resim 2.12-a

Resim 2.12-b

Resim 2.12-c

Resim 2.12: Gamba ve gamba astar operasyonları

1.1.6.2. Yüz ve Yüz Astarı Dikiminde Dikkat Edilecek Noktalar




Yüz astarı ile dil astarının dikilmesinde düz makinelerin kullanılması önerilir.
Bindirmenin olduğu yer yaklaĢık 8 mm'dir.
Yüz parçası, yüz astarına yapıĢtırılır (Resim 2.13-a).
Yüz astarının üzerindeki dil astarına yan kenarlarına gelecek Ģekilde yapıĢtırıcı
sürülmelidir (Resim 2.13-b).
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Resim 2.13-a:Yüze yapıĢtırıcı sürme

Resim 2.13-b:YapıĢtırıcı sürülmüĢ yüz ve astar

Resim 2.13: Yüz ve yüz astar parçalarına yapıĢtırıcı sürülmesi





Yüz, yüz astarı üzerine yapıĢtırılırken yüz astarının her taraftan 5 mm içerde
olmasına dikkat edilmelidir. Yüz astarının yüzün içinde kalmasının sebebi
montede derinin ara tabana rahat yapıĢmasını sağlamak içindir. (Resim 2.14-a)
Dil astarına yüz astarını dikerken dikiĢin sağlamlığı için dil dikiĢinin baĢına ve
sonuna ponteriz dikiĢi atılır (Resim 2.14-b).
DikiĢ dilin çevresinde mümkün olduğu kadar kenara yakın dikilir.

Resim 2.14-a: Yüz ve astarın tutturulması

Resim 2.14-b: Yüzün dikilmesi

Resim 2.14: Yüz ve yüz astar parçalarına yapıĢtırıcı sürülmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Molyer model sayanın yüz ve astar parçalarını hazırlayarak dikiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Saya yüz parçalarının tıraĢını yapınız.
 Saya elemanlarını tanıyınız.
 Saya parçalarının neresine hangi
yapılacağını öğreniniz.
 Yüz parçasının tıraĢını yapınız.

tıraĢın



o Dil kısmının çevresini tıraĢ yapınız.
o Yüzün gambaya binecek
kısımlarına
bindirme tıraĢı yapınız.
Gambaların tıraĢını yapınız.



Gambaların kıvırma yapılacak ağız kenar
kısımlarını 8 mm geniĢliğinde tıraĢlayınız.
o Gambaların çatı dikiĢi yapılacak arka
kısımlarını 2 mm geniĢliğinde tıraĢlayınız.
o Gambaların dıĢa bakan kenar kısımlarına 8
mm bindirme tıraĢı yapınız.
Filetoların tıraĢını yapınız.

 Sayanın tıraĢını yapınız.

o

20

Filetonun kıvırma yapılacak dar olan üst
kısmına 8 mm kıvırma tıraĢı yapınız.
o Filetonun dikiĢ atılacak yan taraflarına 8
mm bindirme tıraĢı yapınız.
 Astar saya parçalarını yarma makinesinde inceltiniz.
 Yüz astar parçasını yarma makinesinde inceltiniz.
 Dil astar parçasını yarma makinesinde inceltiniz.
 Gamba astar parçasını yarma makinesinde
inceltiniz.
 Çoraplığın tıraĢını yapınız.
o

o Çoraplığın sırça kısmından tıraĢ yapınız.
o Çoraplığın astar gambalarının binecek
kısımlarını tıraĢlayınız.
 AĢağıdaki iĢlemleri tezgâhta yapınız.
 Yüz astar parçası ile dil astar parçasının
birbirlerine binecek (bini) kenarlarına uygun
geniĢlikte yapıĢtırıcı (neopren) sürünüz.

 Yüz astar parçalarının
regolasını ve dikimini
yapınız.



Yüz astarı
birleĢtiriniz.

ile

dil

astarını

Ģekildeki

 BirleĢtirilen kısmı döğüĢleme yapınız.
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gibi

 Dil ve yüzü yapıĢtırılan yerden kenara 1,5 mm
içerden dikiniz.
 Dil dikiĢinin baĢına ve sonuna ponteriz dikiĢi
atınız.

 Gambaları modele göre zikzak dikiĢi veya çatı
dikiĢi ile(çatı tıraĢı yapıldıktan sonra) birleĢtiriniz.
Gambalar dikilirken, dikiĢ baĢlangıcına ve sonuna
ponteriz dikiĢi atmayı unutmayınız.

 Gambaları çatınız.

 AĢağıdaki iĢlemleri tezgâhta yapınız.

 Filetonun regolasını
yapınız ve gamba arkasını
dikiniz.



Filetoya yapıĢtırıcı sürünüz.



Çatılan kısmın arkasını çekiçle eziniz.
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ÇatılmıĢ gambaların arkasına yapıĢtırıcı sürünüz.



Filetoyu, gambaların çatılan kısmına kıvırma
payını bırakacak Ģekilde yapıĢtırınız.

 BirleĢtirilen kısmın üstünü çekiçle
(döğüĢleyerek) yapıĢmasını sağlayınız.

döverek

 Filetoyu kenara 1,5 mm içerden olacak Ģekilde
dikiniz. Düz dikiĢ makinesinde veya sütunlu dikiĢ
makinesinde dikiĢ yapabilirsiniz.

 Gamba ağızlarına kıvırma
yapınız.

 Molyer model ayakkabı sayasında kıvırma gamba
ağız kısımlarına yapılır.
 Kıvırma yapılacak yüzeylerin altına takviye bandı
çekiniz.
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Kıvırma yapmak için yapıĢtırıcı sürünüz.




Gambaları kıvırmaya kenardan baĢlayınız.
Kıvırma yaparken sağ elinizle çekici tutarken sol
elinizin üç parmağı (baĢparmak, iĢaret parmağı ve
orta parmak) yardımı ile kıvırma yapınız.
Kıvırmaların köĢe dönüĢlerini güzel katlayarak ve
çekiç vurma mesafelerini sıklaĢtırarak yapınız.





 Gamba astar parçalarının

Kıvırma yapılan kenarların aynı hizada olmasına
dikkat ediniz.

 AĢağıdaki iĢlemleri tezgâhta yapınız.
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regolasını ve dikimini
yapınız.

 Gamba astar parçalarının ve çoraplığın iç kısımlarına
yapıĢtırıcı sürünüz. YapıĢtırıcı sürülecek kısımlar
bindirme olacak kısımlardır. Bindirme noktaları
dıĢına yapıĢtırıcıyı taĢırmayınız.

 Ġki gamba astarı ile çoraplığı referans noktalarına
dikkat ederek birleĢtiriniz.

 BirleĢtirilen kısmın üstünü çekiçle döverek
yapıĢmasını sağlayınız.

 Gamba astar parçalarını ve çoraplığı yapıĢtırılan
yerden kenara 1,5 mm olacak Ģekilde dikiniz. Düz
dikiĢ makinesinde dikiĢ yapabilirsiniz. Ponteriz
dikiĢlerini çoraplığın baĢına ve sonuna uygulayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Sayaların tıraĢlarını yaptınız mı?
2. Yüz astar parçalarının regolasını ve dikimini yaptınız mı?
3. Gambaları çattınız mı?
4. Filetoyu regolayı yaptıktan sonra gamba arkasına diktiniz mi?
5. Gamba ağızlarına kıvırma yaptınız mı?
6. Gamba astar parçalarının regolasını ve dikimini yaptınız mı?
7. Molyer sayanın regola ve dikim iĢlemlerini istenilen niteliklere göre
yaptınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(
(
(
(
(
(
(
(

) Astar parçalarının hepsi tıraĢlanır.
) Tüm dikiĢler kenardan 1,5 mm uzaklıkta dikilir.
) Gamba astar parçalarının ve çoraplığın iç kısımlarına yapıĢtırıcı sürülür.
) Kıvırma yapılan kenarların aynı hizada olmasına dikkat etmemiz önemli değildir.
) Gambaları kıvırmaya ortadan baĢlarız.
) Astar saya parçalarını yarma makinesinde inceltiriz.
) Gambaların kıvırma yapılacak ağız kenar kısımları 8 mm geniĢliğinde tıraĢlanır.
) Gambaların çatı dikiĢi yapılacak arka kısımları 2 mm geniĢliğinde tıraĢlanır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ– 3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 3
AMAÇ
Molyer model ayakkabının yüz ve astar parçalarının birleĢtirilmesinde yapılması
gerekenleri öğreneceksiniz.

ARAġTIRMA


Basit bir molyer model ayakkabının yüz ve astar parçalarının genellikle nasıl
birleĢtirildiğini araĢtırınız.



Erkek ayakkabısı sayasını (merdane sayasını) diken sayacılardan bilgi alınız.
KazanmıĢ olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaĢ gurubunuz ile paylaĢınız.

3. YÜZ VE GAMBA BĠRLEġTĠRME
3.1. Gamba ve Yüzü BirleĢtirirken Dikkat Edilecek Noktalar







Yüz parçasının üzerindeki referans noktaları ile belirlenen kısımlara fırça ile
yapıĢtırıcı sürülürken yapıĢtırıcı belirlene bölgenin dıĢına taĢırmamaya dikkat
edilmelidir.
Gamba ve gamba astarlarının arasına, yüzün bineceği kısımlara yapıĢtırıcı
sürülmelidir.
Yüz parçasının üzerindeki referans noktalarına dikkat ederek gambalar yüze
yapıĢtırılmalıdır.
Sayanın iç tarafını çevirerek çekiç darbeleri ile yapıĢması sağlanmalıdır.
Roda, dikilecek parçanın üzerinde olacak Ģekilde dikiĢ pozisyonu alınmalıdır.
Sayanın dıĢ tarafından monte kenarından dikiĢe baĢlanmalıdır.

3.2. Ponteriz DikiĢi
Ponteriz dikiĢi, dikiĢ baĢında ve sonunda dikiĢi sağlamlaĢtırmak için bir dikiĢ
adımından sonra tekrar geriye dönülerek atılan kuvvetlendirme dikiĢidir. Bu sayede dikiĢ
daha sağlam olur, monta iĢlemi sırasındaki gerilimlere dayanır ve sökülmez.
Ponteriz dikiĢi, genellikle gamba ve yüzün birleĢim kısımlarındaki mukavemeti
arttırmak için veya dekoratif amaçlı yapılır. GörünüĢ bakımından çeĢitli Ģekillerde ponteriz
dikiĢleri olabilir. [(Resim 3.1-a ) (Resim 3.1-b) (Resim 3.1-c ) (Resim 3.1-d ) (Resim 3.1-e
)] Gamba ponteriz dikiĢlerinin ortak yanı gamba ile yüzün birleĢtiği kısımda olmasıdır.
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Resim 3.1-a

Resim 3.1-b

Resim 3.1-d

Resim 3.1-e

Resim 3.1-c

Resim 3.1-f

Resim 3.1 Ponteriz dikiĢ çeĢitleri



Molyer ayakkabıda ponteriz dikiĢi atılması gereken kısımlar

Yüz astarı ile dil astarı dikiĢinde

Yüz ile yüz astarı dikiĢinde

Gamba astarları ile çoraplıkların dikiminde (Resim 3.1.f)

Filetonun gambaya dikiminde

Bu kısımlara atılacak ponteriz dikiĢlerinde 4 veya 5 adım atıldıktan sonra tekrar baĢa
dönülerek dikiĢe baĢlanır. Bitiminde ise dikilen kısımdan 4 veya 5 adım geri dönülerek
tekrar dikilir.

3.3. Kapsül Takarken Dikkat Edilecek Noktalar
Ayakkabının ayağı kavraması için ayakkabının ön kısmına bağcık takılır. Bağcığın
içinden geçtiği deliklere bağcık deliği denir. Bağcık deliklerine takılan metal parçalara da
kapsül denilir.
Bazı model ayakkabılarda bağcık deliklerine kapsül takılmaz. Bu gibi modellerde
bağcık deliklerindeki mukavemeti artırmak için bağcık deliklerinin altına (astar ile yüz
arasına) takviye bandı konulur. Takviye bandı malzemesinin potluk yapıp kötü görüntü
oluĢturmaması için kalın malzeme kullanılmamalıdır.


Elle kapsül takmak



Zımba ile referans noktalarından kapsül delikleri delinir.
Kapsül makiye yerleĢtirilir (Resim 3.2).
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Resim 3.2: El kapsül aparatı





Resim 3.3: Aparat ile kapsül takma

Kollu kapsül çakma aparatı üzerine saya yerleĢtirilir.
Kol kuvveti ile baskı yaparak kapsül takılır (Resim 3.3).

Makine ile kapsül çakmak

Kapsül çakma makineleri, hava (pnömatik) ile çalıĢan makinelerdir (Resim 3.4).
Üstten iç kısma kapsüller, el yardımı ile makineye doldurulur. Ġçerisindeki düzenek yardımı
ile kapsüller sıra ile kapsül çakma baĢlığına gelir. Her pedala basıldığında kapsül, kapsül
basma baĢlığından çıkarak sayadaki kapsül deliğine geçer.
Kapsül çakarken




Saya, kapsül çakma makinesine yerleĢtirilir.
Pedala basarak kapsül takılması sağlanır (Resim 3.5).
Referans noktalarına dikkat edilir.

Resim 3.4: Makineye kapsül yerleĢtirme
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Resim 3.5: Makinede kapsül takma

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Yüz ve gamba birleĢtiriniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 AĢağıdaki iĢlemleri tezgâhta yapınız.
 Yüz malzemesinin dil kısmına ve
kısımlarına (neopren) yapıĢtırıcı sürünüz.

kenar

 YapıĢtırıcı sürerken fırça kullanınız.
 Astar malzemesinin dil kısmına ve kenarına
yapıĢtırıcı sürünüz.

 HazırlanmıĢ yüz ve yüz
astarına yapıĢtırıcı sürünüz
ve dikiĢini yapınız.

 Yüz parçasını tezgâha koyunuz. Yüz astarının dil
kısmını dil fazlalık payı dıĢarıda kalacak Ģekilde
yüz ile birleĢtiriniz.

 BirleĢtirilen kısımları çekiçle dövünüz.
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 Dil ve dil astarını yapıĢtırılan yerden kenara 1,5 mm
içerden olacak Ģekilde dikiniz. Düz dikiĢ makinesinde
dikiĢ yapabilirsiniz. Dil dikiĢinin baĢında ve sonunda
ponteriz dikiĢi atmayı unutmayınız.

 Astar fazlalıklarını kesiniz.

 HazırlanmıĢ gambaya
yapıĢtırıcı sürünüz ve
gamba astarını dikiniz.

 AĢağıdaki iĢlemleri tezgâhta yapınız.
 Gambalara yapıĢtırıcı sürünüz.
o Gambaların kıvırma yapılan kısımlarına 10
mm geniĢliğinde yapıĢtırıcı sürünüz.
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o

YapıĢtırıcı sürdüğünüz geniĢlik 10 mm'yi
geçmemelidir.

 Gamba astarlarına yapıĢtırıcı sürünüz.
o Gamba astarının kırpma payının
yapıĢtırıcı sürünüz.

altına

YapıĢtırıcı sürdüğünüz geniĢlik 10 mm'yi
geçmemelidir.
 Gambaları, gamba astarları üzerine Ģekildeki gibi
yerleĢtiriniz.
o Gamba astarını tezgâh üzerinde düz bir Ģekilde
açınız.
o Filetosu dikilmiĢ gambayı gamba astarlarınıza
merkezleyerek birleĢtiriniz.
o

Gamba astarındaki astar fazlalık payını göz
önüne alınız.
o Gamba ve gamba astarlarında buruĢma
olmamasına dikkat ediniz.
o
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 BirleĢtirilen kısmın
sağlayınız.

döğüĢleme ile yapıĢmasını

 AĢağıdaki iĢlemleri sütunlu dikiĢ makinesinde yapınız.
 DikiĢe gambanın iĢaretlenen yerinden baĢlayınız.

 Gambaları kıvırma yapılmıĢ kenarından 1,5 mm
içeriden dikiniz. Sütunlu dikiĢ makinesinde dikiĢ
yapınız.

 DikilmiĢ olan gambanın üzerindeki referans noktasını
baz alarak makas ucu ile kesik yapınız.
 Makasın ince tarafını gamba ile gamba astarı
arasına yerleĢtiriniz.
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 Kesiğin boyu 10 mm olmalıdır.
 Astarın fazlalıklarını kesiniz.
 Saya makası ile dikilen kısmın üstünde kalan
gamba astar fazlalıklarını kesiniz.

 Saya makasını içe dönük tutarak kesim yapınız.
 Makasla kesimi dikkatli yapınız.
 AĢağıdaki iĢlemleri tezgâhta yapınız.
 Yüz parçasının üzerindeki referans noktalarının dıĢ
kısımlarına fırça ile yapıĢtırıcı sürünüz.

 Referans çizgilerine dikkat
ederek üste atınız.

 Gamba ve gamba astarlarının arasına yüzün
bineceği kısımlara yapıĢtırıcı sürünüz.
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 Yüz parçasının üzerindeki referans noktalarına
dikkat ederek gambanın dıĢ tarafını yüze
yapıĢtırınız.

 Yüz parçasının üzerindeki referans noktalarına
dikkat ederek gambanın iç tarafını yüze
yapıĢtırınız.

 Referans noktalarının kontrolünü yapınız.
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 Gambaların çekiç darbeleri ile yüze yapıĢmasını
sağlayınız.

 AĢağıdaki iĢlemleri dikiĢ makinesinde yapınız.







Sütunlu makineye sayayı yerleĢtiriniz.
Rodayı dikilecek parçanın üzerinde yürütünüz.
Alt ve üst ipliği tutarak dikime baĢlayınız.
Sayanın dıĢ tarafından dikiĢe baĢlayınız.
Ponteriz dikiĢi atmayı unutmayınız.
Monte kenarından dikiĢe baĢlayınız.

 Sütunlu makinede dikiniz.

 Ponteriz dikiĢi olacak noktaya kadar dikiĢ dikiniz.

 Ponteriz dikiĢini yapınız.
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 Ġpi kesmeden diğer gambanın ponterizini yapmaya
baĢlayınız ve ilk dikiĢini tamamlayınız.

 Ġlk dikiĢe baĢladığınız yerden ikinci dikiĢe
baĢlayınız ve her iki gambanın ikinci dikiĢlerini
ipliği kesmeden tamamlayınız.
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 ĠĢaretlenmiĢ olan kapsül referans noktalarını dikkate
alarak kapsül takınız.

 Kapsül takınız.

 Gambaların iç tarafındaki astar fazlalıklarını kesiniz.

 Astar fazlalıklarını kesiniz.

 DikiĢ diktikten sonraki fazla iplikleri kesiniz.
 Ġpliği ilk önce sayanın üst kısmından kesiniz.
 Ucu kesilen ipliği sayanın astar kısmına çekiniz.
 Astar kısmından artan iplik kesilir.

 Fazla iplikleri kesiniz.

 Ġplik uçlarını dıĢarıdan görünmeyecek Ģekilde dipten
kesiniz.
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 Elle iplik uçlarını yakınız.
 Ġplik uçlarını makas ile kestikten sonra çakmak
veya tüp ile yakınız.
 Makine ile iplik uçlarını yakınız.
 Sıcak hava ile iplik uçlarını yakınız.
 Fazla iplikleri yakınız.

 DikiĢ kontrolünü yapınız.
 DikiĢlerde atlama olup olmadığını kontrol ediniz.
 Ponteriz dikiĢlerinin düzgünlüğünü kontrol ediniz.
 Ponteriz dikiĢlerinin eĢitliğini kontrol ediniz.

 Ġplik uçlarını kontrol ediniz.
 Kalite kontrol yapınız.

 Çentiklerin kontrolünü yapınız.
 DıĢ çentiğin sayanın dıĢ tarafında olup olmadığının
kontrolünü yapınız.
 Yüz, gamba ve filetodaki çentik sayılarını kontrol
ediniz.

 Çiftin uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
 Sağ ve sol sayalarda deri renk farkı olup
olmadığını kontrol ediniz.
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 Deri hatalarını kontrol ediniz.
 Saya yapımı sırasında deri üzerinde oluĢabilecek
hataları kontrol ediniz.



 EĢleme yapınız.





 Saya montaya çekilmeden gözden kaçan deri
hatalarını kontrol ediniz.
Astarların oturup oturmadığını kontrol ediniz.
 Astarların düzgün yerleĢtirilip yerleĢtirilmediğini
kontrol ediniz.
 Gamba astarlarında ve çoraplıkta buruĢukluk olup
olmadığını kontrol ediniz.
Sayaları dıĢ çentiklere göre ayırınız.
Sayaları numaralarına göre ayırınız.
Sayaları sağ ve sol olarak üst üste koyunuz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Evet

Hayır

HazırlanmıĢ yüze ve yüz astarına yapıĢtırıcı sürerek dikiĢini
yaptınız mı?
HazırlanmıĢ gambaya yapıĢtırıcı sürerek gamba astarını diktiniz
mi?
Referans çizgilerine dikkat ederek üste attınız mı?
Sütunlu makinede diktiniz mi?
Kapsül taktınız mı?
Astar fazlalıklarını kestiniz mi?
Fazla iplikleri kestiniz mi?
Fazla iplikleri yaktınız mı?
Kalite kontrol yaptınız mı?
EĢleme yaptınız mı?
Yüz ve gambanın birleĢtirme iĢlemini istenilen niteliklere göre
yaptınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) Yüz malzemesinin dil kısmına ve kenar kısımlarına yapıĢtırıcı (neopren) sürülür.
) YapıĢtırıcı sürerken parmağımızı kullanırız.
) Gamba astarının, kırpma payı dâhil, her tarafına yapıĢtırıcı sürülür.
) Roda, dikilecek parçanın üzerinde olacak Ģekilde dikiĢ pozisyonu alınır.
) Filetosu dikilmiĢ gamba, gamba astarlarına merkezlenerek birleĢtirilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Kesim yaptığımız bıçağın keskin olması gerekir.
) Bir çift saya keserken ıstampaları çevirmemiz gerekmez.
)Molyer model ayakkabı sayasında iki adet gamba astarı vardır.
) Çoraplık malzemenin tersinden kesilmelidir.
) Gamba astarına kıvırma tıraĢı yapılır.
) Yüz üzerindeki dilin kenarları tıraĢlanmalıdır.
) Astar olarak doğal deri kullanıyorsak yarma makinesinde inceltmemiz gerekir.
) Gambaların arka kısmına yapılan tıraĢın adı bindirme tıraĢıdır.
) Çoraplığın sırça tarafı tıraĢlanır.
) Saya tıraĢı elde yapılmaz.
) Saya parçaları kesildikten sonra referans noktalarını iĢaretlemeye gerek yoktur.
) Referans noktalarını iĢaretlerken gümüĢ kalem kullanılır.
) Saya parçalarını birleĢtirirken bindirme çizgilerine dikkat edilmez.
) Çoraplık dikiĢleri gamba astarı üzerinden yapılır.
) Gambalar çatılmadan fileto dikilir.
) Fileto dikilmeden gamba astarı dikilir.
) Fileto dikildikten sonra gambanın ağız kıvırması yapılır.
) Yüze, yüz astarı dikildikten sonra gambalar dikilir.
) Gamba ponteriz dikiĢlerinin eĢit olması önemli değildir.
) Gamba astarlarının, astar fazlalıkları en son kesilir.
) Ġplik uçları ilk olarak sayanın üstünden kesilmelidir.
) Yüz, yüz astarına sadece dil kenarlarından dikilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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