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AÇIKLAMALAR 
 

MODÜLÜN KODU 542TGD359 
ALAN Ayakkabı ve Saraciye  Teknolojisi 
DAL / MESLEK Saraciye Üretim 
MODÜLÜN ADI Okul Çantası 2 
MODÜLÜN TANIMI Okul Çantası 2 üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerin 

uygulamalı öğrenildiği öğrenme  materyalidir. 
SÜRE 40/32 
ÖN KOŞUL  Okul çantası 1 ve Makinede Birleştirme modülünü başarmış 

olmak 
YETERLİK Okul çantası yapmak 

 
MODÜLÜN AMACI 
 
 
 

Genel Amaç: 
 Okul çantası, omuz askısı hazırlama, fitil dikme, falta 
hazırlama ve montaj işlemlerini uygulamalı yapacaksınız. 
Amaçlar:  
1- Modele uygun omuz askısı hazırlayacaksınız 
2- Tekniğe uygun olarak fitil dikebileceksiniz. 
3- Standarda uygun falta hazırlayacaksınız 
4- Çantayı tekniğe uygun olarak montajını yapacaksınız. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Saraciye üretim atelye ortamı, okul çantası kesilen 
parçaları,yapıştırıcı malzemeleri,okul çantası aksesuarları  vb 
malzeme ve saraciye donanımı. 

ÖLÇMEVE 
DEĞERLENDİRME 

 Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 
değerlendireceksiniz. 
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci;  
 Bu modül ile saraciye çanta üretimi ile ilgili bir çok yeterliğe sahip olacaksınız. Okul 
çantası montaj aşamalarını uygulamalı yaparak, tekniğe uygun montaj yapacaksınız. 

           Ülke nüfusumuzun büyük çoğunluğunu,  genç nüfus oluşturmaktadır. İlköğretimin 
sekiz yıla çıkarılması ve zorunlu oluşu, okullu çocuklarımızın ve gençlerimizin sayısının,  
önceki yıllara göre artış göstermesine neden olmuştur. 

 Eğitim öğretimine devam eden çocuk ve gençlerimizin, okul hayatında gereksinim 
duydukları en önemli ihtiyaçlardan biri okul çantasıdır. Öğrecilerin defter, kitap ve ders araç 
gereçlerini içinde barındıran ve taşıma kolaylığı sağlayan çantalar, okul yaşantısının 
vazgeçilmezlerinden biridir. 

 Okul çantasında kullanım ve taşıma kolaylığı, yıkanabilirlik ve dayanıklılık önem 
taşır. Özellikle ilköğretim seviyesindeki öğrenciler için, yırtılmalara ve kopmalara karşı 
dayanıklı olmalı, su geçirmezlik özelliği taşımalıdır. 

 Okul çantası üretimi son yıllarda oldukça renkli bir hal almıştır. Hafif ve renk seçeneği 
sınırsız imperteks malzeme üzerine çeşitli yöntemlerle aktarılan çizgi film karakterleri ile 
öğrencilerin okul yaşantısına alışmaları kolaylaştırılmıştır. 

 Bu modül ile, Okul Çantası 1 Modülünde almış olduğunuz bilgi ve becerileri 
tamamlayarak, omuz askısı hazırlayabilecek, fitil dikebilecek, falta hazırlayabilecek ve okul 
çantasının montajını yapabileceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
Okul çantası omuz askısı çeşitlerini öğrenip, modele uygun okul çantası için, omuz 

askısı hazırlayabileceksiniz. 
 

 

  
 Okul çantası satış mağazalarını gezerek okul çantasında uygulanan omuz askı 

çeşitlerini inceleyiniz. 
 Omuz askısı hazırlamada kullanan malzeme çeşitleri hakkında araştırma 

yapınız. 
 Omuz askılarının çantaya montaj şekillerini araştırınız. 

 

1. OMUZ ASKISI HAZIRLAMA 
 
1.1. Omuz Askısı Çeşitleri 
 

Omuz askılığı çantayı sırtta taşımak için kullanılır. Omuz askılığı üç şekilde 
hazırlanır; 
 

 Tulum Askı; Askının omuzdan kaymasını önlemek için, askının sırta gelen iç 
yüzeyi kaymaz bir malzeme ile diğer yüzeyi çanta üretiminde kullanılan 
malzeme ile tulum şeklinde dikilerek çevrilir. (Resim 1.1) 
 

 Katlamalı Askı; Tek parça kumaş, eva etrafından çevrilerek, ortasından dikişle 
sabitlenir. Askı için farklı kalınlıkta eva kullanılabilir. (Resim 1.2) 
 

 Biyeli Askı; Tulum çalışmada olduğu gibi iki parça kumaştan oluşur. Bu iki 
parça kenarları dışardan biye dikişi ile birleştirilir. (Resim 1.3) 
 

 Hazır Askı; Kumaş kaplamadan direk eva veya kolon gibi hazır malzemeler 
kullanılarak hazırlanır.  

 
  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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          Resim 1.1: Tulum omuz askılığı                   Resim 1.2: Katlamalı omuz askılığı 

 

 

Resim 1.3: Biyeli omuz askılığı 

 
1.2. Omuz Askılığı Standartları 
 

Omuz askılığında uzunlukla ilgili bir standart bulunmamakla birlikte, ilkokul çantaları 
için genellikle kullanılan uzunluk 36-40 cm arası, lise çantaları için ise, 40- 42 cm arasıdır. 
Bu uzunluk, kolonlu toka tutamağı hariç ölçüdür. Kolonlu kısımla birlikte 42- 56 cm arası 
ölçülendirme uygulanır. Omuz askısının boyunu belirlemede önemli olan faktör, yaşa uygun 
olarak sırt uzunluğu ölçüsüdür. Kullanıcının sırt boyunu geçmemesi gerekir.  
 

Liseli kız öğrencilerin daha çok kullandığı, tek omuza asılan çantalar için de, standart 
uzunluk ölçüsü, toka kıvırma payı dahil, kesim ölçüsü 105- 135 cm arasıdır. Yine bu tip 
çantalarda da ayar tokası bulunur ve uzunluk isteğe göre ayarlanabilir. (Resim 1.4) 
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Resim 1.4: Tek omuz askısı 

 
Askının genişliği için kullanılan bir standart yoktur. Askı ne kadar geniş hazırlanırsa o 

kadar sağlam olur. İdeal bitmiş genişlik 6 cm. dir. Bu genişlik, omuza askının oturması, 
omuzu kesmemesi ve omuzdan kaymaması için ideal genişliktir. (Resim 1.5) 

 
Tek omuza asılan askılarda ise genişlik, kolon kullanılacaksa çanta büyüklüğüne 

uygun düşecek kolon genişliğidir. Bu tip askılarda, kolon yerine suni deri ve kumaş gibi 
malzemeler de kullanılabilir.  

 

 

Resim 1.5: Omuz askısı 
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1.3. Biye Çeşitleri 
 

Bu modülde biyeli askı çalışması yapılacaktır. Askı hazırlamada kullanılan malzeme, 
kenarlardan biye dikişi ile kapatılır. Biye olarak, çantanın modeline ve çantada kullanılan 
ana üretim malzemesine uygun olarak, suni deri, deri, elyaf, kurdela, ekstrafor, asetat ve 
kolon kullanılabilir. Bu modüldeki çalışmada biye olarak 2 cm genişliğinde kolon 
kullanılmıştır.  

 
1.4. Omuz  Askılığı Hazırlama 

 
Kollu dikiş makinesi dikime hazırlanır. Makineye biye aparatı takılır. Biye aparatı; 

biyenin ikiye katlanarak içinden geçtiği, kenar temizlemede biyenin dikilecek kenara 
montajlanmadan, dikimine olanak tanıyan bir aparattır. (Resim 1.6) Makineye, kumaşa 
uygun renkte iplik takılır. İpin gerginlik ayarı ve dikiş ayak büyüklüğü yapılır. (4 mm.) Siper 
ayarı 6 mm.ye ayarlanır.  
 

 

Resim 1.6: Biye aparatı 

Kesilen omuz askılığı parçalarının iki tanesi üst üste bindirilerek, makineye 
yerleştirilir. Kumaşa uygun renkte biye, biye aparatına yerleştirilir. Uzun kenardan 
başlanarak, biye çepeçevre dikilir. (Resim 1.7) Yuvarlak kısım dikilirken biyede büzgü 
yapmamaya dikkat edilmelidir. Artan biye fazlası kesilir. Sırt askılığının kısa düz kenarı, 
içinden eva geçirileceği için dikilmeden bırakılır. İkinci askı için de aynı işlem yapılır. İplik 
temizlenir.  
 

Omuz askılığının içine dolgunluk ve yumuşaklık vermek için, dolgu malzemesi olarak 
1 cm kalınlığında eva seçilir. Omuz askılığı kalıbının kenarlarından birer cm daraltılmış 
olarak, iki adet kesilir. Evanın daha dar kesilmesinin nedeni, kılıf şeklinde dikilmiş askılığın 
içine rahat geçirilebilmesidir. (Resim 1.8) 
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                     Resim 1.7: Biye dikme                                         Resim 1.8: Eva geçirme 

 
Omuz askılığı ayar tokası için kolon kesilecektir. Bu kolonun üzerine takılan toka, 

askı boyunun isteğe göre kısaltıp uzatılmasını sağlayacaktır. Yine 2.5 cm genişliğinde, 
çantaya uygun renkte kolon, 10 cm uzunluğunda, sıcak tel veya ısıtılmış bıçak ile kesilir. 
Kolon, çantaya uygun renkte seçilmiş ayar tokasına resimde görüldüğü gibi geçirilir. (Resim 
1.9) Ayar tokasından geçirilen uç, geriye doğru çekilir.  Kolonun boşta kalan diğer ucu, 1 cm 
içeri kıvrılır. Toka ucu, sırt askısı biye ucuna denk gelecek şekilde ortalanarak,  askı üzerine 
yerleştirilir. (Resim 1.10)    

             

 Resim 1.9: Ayar tokasına kolon geçirme                   Resim 1.10: Askı üzerine  yerleştirme 

Makine, 3 mm dikiş büyüklüğüne ayarlanır. Kıvrılan ve geriye katlanan her iki ucu da 
kapsayacak şekilde, iki sıra halinde ve 1.5 cm mesafede, pekiştirme dikişi yaparak, ayar 
tokası sırt askılığının ucuna dikilir. (Resim 1.11) Bu dikişin sağlam olması son derece 
önemlidir. Ayar tokası dikişi koparsa çanta, ağırlığı ile sırttan düşecektir. Aynı işlem, diğer 
omuz askısına da uygulanır. ( Resim 1.12) 
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 Resim 1.11: Ayar tokasının askıya dikimi                    Resim 1.12:Tokanın dikilmiş hali 

 
1.4.1. Omuz Askısının Montajı 
 

Dikiş makinesi dikime hazırlanır. Arka gövde parçası alınır. Gövde üst orta 
işaretinden iki yana doğru 2 cm mesafede, daha önce çentik atılarak işaretlenmiş montaj 
yerine omuz askısı yerleştirilir. (Resim 1.13) Bunu yaparken, ayar tokasının üstte kalmasına 
dikkat etmek gerekir. Ayrıca askılar birbirlerine ve arka gövde kenarlarına paralel olmalıdır. 
(Resim 1.14) Askılar, düz dikiş makinesinde, gövde parçasına paralel, 2 mm içerden dikilir. 
(Resim 1.14) Pekiştirme dikişi yapılarak iplik temizlenir.  
 

             

Resim 1.13: Askıları arka gövdeye yerleştirme      Resim 1.14: Askıları arka gövdeye dikme 

 
1.4.2. Toka Tutamağı Hazırlama 
 

Toka tutamağı, çantanın arka gövde parçasının altına tutturulan, omuz askısı 
uzunluğunun istendiği gibi ayarlanabilmesini sağlayan parçadır. Askı boyu, bu parçaya 
tutturulan ve ayar tokasından geçirilen kolon sayesinde sağlanır. Toka tutamağı farklı 
şekilllerde ve boylarda hazırlanabilir. Bazı durumlarda ise toka tutamağı hazırlanmayıp, boy 
ayar kolonu direk çantaya tutturulabilir. Ancak bu sağlam bir tutturma yöntemi 
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olmaz.(Resim 1.2) Bazı durumlarda ise, toka tutamağı hazırlanıp, hareketli olmaz ve her 
kenarından arka gövde parçaya da dikilebilir. (Resim 1.5) 
 

Toka tutamağını hazırlamak için, kesilmiş olan üçgen parça hazırlanır. Birinci 
modülde, üçgen parçanın uzun kenarı 1 cm den kıvrılmıştı. Bu parça, yine uzun kenarından 
ikiye katlanarak, daha küçük bir üçgen elde edilir. 42 cm. olarak kesilmiş sırt (omuz) askı 
kolonu, üçgen arasına, iki cm içerde kalacak şekilde, üçgenin kenar kıvırması yapılmış 
kenarına ve kat ortasına dayandırarak yerleştirilir. (Resim 1.15) Dikiş makinesi hazırlanarak, 
üçgenin dik açı oluşturan kenarları 4 mm dikiş büyüklüğünde dikilir. (Resim 1.16) Kolonun 
bulunduğu kenara, 4- 5 mm mesafeden ikinci sıra dikişi atılır. (Resim 1.17) Bu dikiş 
çantanın ağırlığını taşıyacaktır. Bu nedenle sağlam, sökülmez ve kopmaz olması 
gerekmektedir. Pekiştirme dikişi ile sağlamlaştırma yapılır. İplik temizlenir. Aynı işlem diğer 
tutamak için de uygulanır.  
 

             

    Resim 1.15:Toka tutamağı hazırlama                    Resim 1.16: Toka tutamağının dikimi 

 

 

Resim 1.17: Toka tutamağının dikilmiş hali 
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Arka gövde parçası hazırlanır. Tabandan itibaren çanta kenarında 6 cm lik mesafe 
işaretlenir. Hazırlanan toka tutamağının dikişsiz uzun kenarı, işaretlenen yerden başlanarak, 
arka gövde kenarına paralel olarak yerleştirilir ve zımbalanır. (Resim 1.18) Aynı işlem 
hizalanarak diğer kenara da uygulanır.  
 

Böylece toka tutamakları arka gövdeye tutturulmuş olur. Fitil dikiminde, toka 
tutamağı dikiş arasında kalarak sabitlenecektir.  

 

Resim 1.18: Toka tutamağını arka gövdeye sabitleme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kullanılacak Araç Gereçler 

1- Düz dikiş makinesi 
2- Kollu dikiş makinesi 
3- Dikiş ipliği 
4- 1 cm kalınlığında eva 
5- 2 cm genişliğinde kolon 
6- Biye aparatı 
7- Makas 
8- Sıcak tel veya ısıtılmış makas 
9- 10 cm uzunluğunda 2.5 cm genişliğinde kolon 
10- Tel zımbası  
11- Daha önce kesilmiş omuz askı kolonları (42 cm- 2 adet) 
12- Daha önce kesilmiş toka tutamağı ( 2 adet) 
13- Arka gövde parçası 
14- Daha önce kesilmiş omuz askıları (4 adet) 
15- Ayar tokası (Yaklaşık 3 cm genişliğinde ve 3.5 cm uzunluğunda) 
 
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, omuz askısını 

hazırlayınız.  
 

İşlem basamakları Öneriler 

 Makineye biye aparatı takınız.   1 cmlik biye aparatını doğru olarak 
yerleştiriniz. 

 Biye aparatına biyeyi geçiriniz.  2 cm genişliğinde kolon biye kullanınız. 

 Omuz askı parçalarını üstüste 
yerleştiriniz. 

 Parçaları kaydırmadan yerleştiriniz. 

 Fitil ile birlikte omuz askı 
kenarlarını makinede dikiniz. 

 Yuvarlak köşeyi dikerken biye de büzdürme 
yapmayınız. 

 Kalıba uygun eva kesiniz.  Omuz askı kalıbının kenarlarından 1’ er cm 
küçük kalıp hazırlayınız ve kesiniz. 

 Evayı omuz askısı içine 
yerleştiriniz. 

 Evayı askı ucuna kadar itiniz. 

 Ayar tokası için 10 cm 
uzunluğunda kolon kesiniz. 

 Kolona, kenarlarının atmaması için sıcak 
kesim uygulayınız. 

 Kolonu ayar tokasına geçiriniz.  Tokaya doğru yerleştiriniz. 

 Ayar tokası kolonunu omuz 
askısına dikiniz. 

 Omuz askısına ortalayarak ve toka ucu, biye 
bitimine denk gelecek şekilde dikiniz. 

 Omuz askılarını, arka gövde üstü 
üzerindeki montaj işaretlerine 
yerleştiriniz. 

 Omuz askılarını gövde kenarlarına paralel 
yerleştiriniz. 

 Makinede dikiniz.  Pekiştirme dikişi yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Toka tutamağını katlayarak, 
ortasına kolon omuz askısını 2 cm 
içerden yerleştiriniz. 

 Kolonu, (42 cm) toka tutamağının kat ortasına 
yerleştiriniz. 

 Makinede kolon ve omuz askısını 
dikiniz.  

 Kolonlu kenara çift sıra dikiş yapınız ve 
pekiştime dikişi yapınız. 

 Arka gövde tabanında, toka 
tutamağı montaj işaretlerini alınız. 

 Tabandan 6 cm mesafede, gövde kenarında 
işaret alınız. 

 Toka tutamaklarını işaretli yerlere 
zımbalayınız. 

 Gövde parça kenarına, ucuca bindirme yapınız. 

 Hazırlanan omuz askısının 
beklenen niteliklere uygunluğunu 
kontrol ediniz. 

 Öğretmeniniz veya sektör elemanı ile birlikte 
çalışmanızı değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru(D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz. 
 
1. (   ) Biyeli askı çalışması, tek kat kumaşın ikiye katlanarak dikilmesi yoluyla yapılır. 
2. (   ) Omuz askılığı için ideal genişlik ölçüsü 6 cm dir. 
3. (   ) Ekstrafor, biye malzemesi olarak kullanılabilir. 
4. (   ) Ayar tokası omuz askısına, 1 cm içerden monte edilir. 
5. (   ) Üçgen şeklindeki toka tutamağı, dar kenarından arka gövdeye monte edilir. 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız. 
Başarılıysanız uygulama testine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineye biye aparatı taktınız mı?   
2. Biye aparatına biyeyi geçirdiniz mi?   
3. Omuz askı parçalarını üst üste yerleştirdiniz mi?   
4. Fitil ile birlikte omuz askı kenarlarını makinede 

diktiniz mi?   
5. Kalıba uygun eva kestiniz mi?   
6. Evayı omuz askısı içine yerleştirdiniz mi?   
7. Ayar tokası için 10 cm uzunluğunda kolon kestiniz mi?   
8. Kolonu ayar tokasına geçirdiniz mi?   
9. Ayar tokası kolonunu omuz askısına diktiniz mi?   
10. Omuz askılarını, arka gövde üstü üzerindeki montaj 

işaretlerine yerleştirdiniz mi?   
11. Makinede diktiniz mi?   
12. Toka tutamağını katlayarak, ortasına kolon omuz 

askısını 2 cm içerden yerleştirdiniz mi?   
13. Makinede kolon ve omuz askısını diktiniz mi?    
14. Arka gövde tabanında, toka tutamağı montaj 

işaretlerini aldınız mı?   
15. Toka tutamaklarını işaretli yerlere zımbaladınız mı?   
16. Hazırlanan omuz askısının beklenen niteliklere 

uygunluğunu 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 ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 

Fitil çeşitlerini tanıyacak, okul çantasında fitil dikimi yapabileceksiniz. 
 
 
 

 
 Saraciyede kullanılan fitil çeşitlerini ve kullanım yerlerini araştırınız. 

 
 Sınıfınıza fitil örnekleri getiriniz. 

 
 Okul çantasında fitil kullanmanın önemini arkadaşlarınız ve öğretmeniniz  ile 

tartışınız. 
 

 

2. FİTİL DİKME 
 
2.1. Fitil Çeşitleri 
 

Fitil, çantayı dik tutmak için kullanılır. Çantanın içindeki malzemenin kıvrılması, 
kırılması ve eğrilmesi istenmiyorsa çanta kenar dikişlerinde kullanılan fitil, çantaya net bir 
şekil verecek ve eğrilmesi, düşmesi engellenmiş olacaktır. 
 

Fitil, içinde taşıyacağı eşyanın özelliğine uygun olarak, bilgisayar çantası, valiz, 
ilkyardım çantası, seyehat çantası, evrak ve okul çantalarında kullanılmaktadır. Farklı 
malzemelerden üretilen çeşitleri, kullanım amacına uygun olarak farklı kalınlıkları ve 
renkleri mevcuttur.   (Resim 2.1) 
 

 

Resim .2.1: Fitil çeşitleri 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 
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Fitil çeşitleri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar;  
 
 a) Yumuşak fitil (pvc): Farklı kalınlık ve renkleri mevcuttur. Okul çantasında 

ağırlıklı olarak kullanılan fitil çeşididir. 
 

 b)  Sert fitil: Oldukça sert bir fitildir. Özel makinelerde şekil verilir. Genellikle 
valiz üretiminde kullanılır. İçerden dikilen ve ters çevrilmesi gereken ürünlerde 
ve küçük çantalarda, köşeler rahat döndürülemeyeceği için sert fitil kullanılmaz.  
 

 c) Kıl fitil: Kıl fitil de telden üretilir. Farkı; dikiş için gerekli yanağının 
bulunmamasıdır. İstenen renkte ve özellikte malzeme ile kaplanarak kullanılır. 
Yine çeşitli renkleri ve kalınlıkları mevcuttur. 
 

 d) Pamuk fitil: Pamuktan üretilmiştir. Çeşitli kalınlıkları mevcuttur. Kıl fitilde 
olduğu gibi, kullanmadan önce istenen malzeme ile sarılması gerekir.  

 
2.2. Fitil Dikme 
 

Fitil, gövde ve cep parça kenarlarına, çantada dik duruşu sağlamak için, çanta 
parçalarını birleştirmeden önce dikilir. Fitil dikimi için, fitil ayağı kullanılır. (Resim 2.2) 
Fitil, fitil ayaklarının ortasındaki boşluğa yerleştirilerek dikilir. Farklı kalınlıktaki fitiller için, 
kullanılan fitile uygun farklı fitil ayakları mevcuttur. 
  

Bu modülde üretilen çantada, 8’ lik plastik fitil kullanılmıştır. Plastik fitil yanağının 
üzerinden yapılacak dikiş için, kırılmayacak dikiş iğnesi kullanmak gerekir. Bunun için, 
160’lık dikiş iğnesi kullanılacaktır.  
 

 

Resim 2.2: Fitil ayakları 
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Dikiş makinesi dikime hazırlanır. Fitile uygun, fitil ayağı takılır. Dikiş adım 
büyüklüğü 5 mm. ye ayarlanır. Fitil dikişi üzerinden, gövdenin faltaya birleşmesi sırasında 
bir dikiş daha atılacağı için, bu dikişin seyrek olması gerekmektedir.  
 

Omuz askıları dikilmiş olan arka gövde parçası makineye alınır. Dikime, dikiş 
başlangıç ve bitim yerinin görünmemesi için, gövde alt (taban) ortasından başlanacaktır. 
Arka gövdenin ön yüzü üstte kalacak şekilde orta işareti bulunur. Fitil dikimine bu noktadan 
başlanacak ve yine bu noktada son verilecektir. Fitil uçlarını gizlemek için, çantada 
kullanılan imperteks malzemeden 4x4 cm bir parça kesilir. Bu parçanın ortası gövde işaret 
ortasına denk gelecek şekilde yerleştirilir. (Resim 2.3) Çantaya uygun renkte seçilen 8 lik 
plastik fitil de gövde ortasına, yanağı dışarıda kalacak ve çanta kenarı ile üst üste binecek 
şekilde yerleştirilir. (Resim 2.3) 
 

      

   Resim 2.3: Fitili yerleştirme                                 Fotoğra 2.4: Köşe dikişi 

Fitil ayağı fitil ortasına yerleştirilerek fitil dikilir. Dikim, fitilin hemen bitiminden 
yapılmalıdır. Çanta köşelerini dönerken düzgün dikmeye özen gösterilmelidir. (Resim 2.4) 
Başlangıç noktasına gelinmeden önce, fitil tel makası ile diğer uçla ucuca gelecek şekilde 
kesilir. (Resim 2.5) Fitil gizleme parçası geriye doğru çevrilerek, dikiş tamamlanır ve 
pekiştirme dikişi ile kapatılır. (Resim 2.6) İplik temizlenir.  

      

   Resim 2.5: Dikişi tamamlama                             Resim 2.6: Fitil ucu gizleme 
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Fitil dikilen arka gövde mukavva üzerine alınır. Bıçak ısıtılır. Omuz askısının fitil 
dikişinden artan uçları, montaj sırasında fazlalık ve kalınlık yapmaması için, sıcak bıçak ile 
kesilir. (Resim 2.7) 
 

 

Resim 2.7: Omuz askısı dikiş fazlalıklarını temizleme 

 
Ön cep parçaya fitil aynı şekilde dikilir. (Resim 2.8) 

 

Resim 2.8: Fitil dikilmiş cep  

 
Ön gövde kenarına da fitil dikilecektir. Ancak bu aşamada dikilirse, cebin ön gövdeye 

montajı güçleşeceği için, ön gövde fitili, cep montajından sonra dikilecektir.  
 
 



 

 19

 
UYGULAMA FAALİYETİ 

Kullanılacak Araç Gereçler 
 
1. Arka gövde parçası 
2. Cep parçası 
3. 8 lik plastik fitil 
4. Düz dikiş makinesi 
5. Fitil ayağı 
6. Tel makası 
7. 4 x 4 cm imperteks parça 
 
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, arka gövde ve cebe 

fitil dikiniz. 
 

İşlem basamakları Öneriler 

 Makineyi dikime hazırlayarak dikiş 
ayarlarını yapınız. 

 İşe uygun kalınlıkta ip takaraki verilen dikiş 
adım büyüklüğü ayarı yapınız. 

 Fitile uygun fitil ayağı takınız.  Fitil ayağını doğru taktığınızdan emin olunuz. 

 Arka gövde orta alt (taban) orta 
işaretine, 4x4 kesilen fitil ucu 
gizleme parçasını ve fitil ucunu 
yerleştiriniz. 

 Fitil yanağının, çanta kenarı ile örtüşmesine 
dikkat ediniz. 

 Fitili gövde kenarına dikiniz.  Köşe dönüşlerinde büzdürme yapmayınız. 

 Dikişi tamamlamadan önce fitilin 
fazlasını tel makası kesiniz. 

 Fitili keserken, fitilin başlangıç ucu ile denk 
gelmesine dikkat ediniz. 

 Fitil gizleme parçasını geriye doğru 
çevirerek, dikişi tamamlayınız. 

 Pekiştirme dikişi yapınız. 

 Omuz askısının dikişten artan 
uçlarını sıcak bıçak ile keserek 
temizleyiniz. 

 Sıcak bıçağı gövde parçaya ve fitile 
değdirmeyiniz.  

 Cep parçaya kenarına aynı şekilde 
fitil dikiniz. 

 Köşe dönüşlerinde büzdürme yapmayınız. 

 Fitil dikiminin istenen niteliklerde 
olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Öğretmeniniz veya sektör temsilcisi ile fitil 
dikme işleminin doğruluğunu kontrol ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet,  
kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Makineyi dikime hazırlayarak dikiş ayarlarını 
yapınız. 

  
 Fitile uygun fitil ayağı takınız.   
 Arka gövde orta alt (taban) orta işaretine, 4x4 

kesilen fitil ucu gizleme parçasını ve fitil ucunu 
yerleştiriniz. 

  

 Fitili gövde kenarına dikiniz.   
 Dikişi tamamlamadan önce fitilin fazlasını tel 

makası kesiniz. 
  

 Fitil gizleme parçasını geriye doğru çevirerek, 
dikişi tamamlayınız. 

  

 Omuz askısının dikişten artan uçlarını sıcak bıçak 
ile keserek temizleyiniz. 

  
 Cep parçaya kenarına aynı şekilde fitil dikiniz.   
 Fitil dikiminin istenen niteliklerde olup 

olmadığını kontrol ediniz. 
  

 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise 
bu yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise diğer öğrenme faaliyetine 
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. (   ) Fitil, çantaya estetik görünüm kazandırmak için dikilir. 

2. (   ) Fitiller farklı kalınlıklarda üretilirler. 

3. (   ) Kıl fitilde dikiş yanağı bulunmaz. 

4. (   ) Dikiş iğnesi, fitile uygun olarak seçilir. 

5. (   ) Fitil dikişi, sık dikiş adımı ile yapılır. 

6. (   ) Fitil dikimine gövde üst orta işaretinden başlanır. 

7. (   ) Ön gövde fitili, cep montajından sonra yapılır. 

 
DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 

 
Okul çantası falta dikim tekniklerini öğrenecek, gövde ve cep için falta 

hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Okul çantası satan mağazaları gezerek, okul çantasında uygulanan falta 
çeşitlerini inceleyiniz. 

 Çanta ebatlarına göre,  falta hazırlamanın önemini arkadaşlarınız ile tartışınız. 
 Falta birleştirme çeşitleri hakkında bir araştırma yaparak rapor haline 

dönüştürünüz. 
 

3. FALTA HAZIRLAMA 
 

3.1. Falta Birleştirme Teknikleri 
 
Falta, okul çantasında kullanılan bir terimdir. Çantaya genişliğini veren, evrak 

çantasında körük, bayan çantasında sufle diye tabir edilen bölümdür.  
 
Falta iki bölümden oluşur; Alt (dip) ve üst ( fermuar) faltası. Bu iki bölümün 

birleştirilmesi sonucu falta oluşur. Alt ve üst falta birleştirmede iki teknik uygulanır; 
 

 Kıvırarak birleştirme: Alt falta tek parçadan oluşur. Üst (fermuar) falta ise iki 
parçadan oluşmaktadır. Okul çantasında, ağız kapamada kullanılan fermuar, 
genellikle falta üzerinde bulunur. Üst faltanın her bir parçasının birer kenarı 
fermuara birleştirilir. Üst falta hazırlandıktan sonra ise alt faltaya montajlanır. 
Bu montaj aşamasında kullanılan tekniklerden biri, kıvırarak birleştirmedir. 
Alt faltanın kenarı kıvrılarak, üst falta üzerine bindirilir ve dikilerek birleştirme 
yapılır. (Resim 3.1) 

 
 Biye ile birleştirme: Bu teknikte, alt ve üst falta birbirine araya biye konularak 

birleştirilir. Daha estetik bir görünüm sağlar. Çantanın model özelliğine bağlı 
olarak, biye için, kumaş, deri, kolon, naylon vb. malzemeler kullanılabilir. 
(Resim 3.2) 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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        Resim 3.1: Kıvırarak birleştirme                          Resim 3.2: Biye ile birleştirme 

Okul çantası genellikle tek bölümden oluşur. İhtiyaca göre iki ya da üç bölmeli de 
çalışılabilir. (Resim 3.3)  Çantadaki bölme sayısına göre falta sayısı mevcuttur. Bazı cep 
çalışmalarında da falta uygulanır. (Resim 3.4) 
 

  

Resim 3.3: Bölmeli çanta 
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Resim 3.4: Faltalı cep çalışması 

 
3.2. Falta Hazırlama 
 
3.2.1. Gövde Fermuar Faltası Hazırlama 
 

Hatırlanacağı gibi, gövde faltası üç parçadan oluşmaktaydı. İki adet fermuar faltası ve 
bir adet dip faltası. Kesilmiş olan falta parçaları hazırlanır. Çantaya uygun renkte kalın dişli 
plastik fermuar temin edilir. Düz dikiş makinesi, uygun renkte iplik takılarak, dikime 
hazırlanır. Makineye 1 cm. den kıvırma aparatı takılır. Bu aparat, kumaşın dikim sırasında 
dikiş payının içeri kıvrılmasını sağlayacaktır. Fermuar faltasının dar olan parçası, fermuar ile 
aynı hizada, fermuar dişlerinin başlangıcından hizalanır. (Resim 3.5) 
 

           

      Resim 3.5: Kıvırma aparatı takma                         Resim 3.6: Fermuara falta dikme 
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Fermuar faltasının dar olan parçası, fermuarın bir kenarına kıvırma aparatı ile 1 cm. 
den içeri kıvırarak ve fermuar dişlerinin hemen başlangıcından makinede dikilir. Dikiş 
başlangıç ve bitimi sabitlenir. Fermuarın artan uzunluğu falta parçasının bittiği noktada 
kesilir.  

 
Fermuar faltasının geniş olan parçası makine üzerine alınarak ve yine 1 cm den 

kıvırma aparatı takılarak fermuarın diğer kenarına aynı şekilde dikilir. (Resim 3.6)  
 
Kulp (Sap) montaj şablonu, gövde fermuar faltası üzerine ortalanarak yerleştirilir. Sap 

montaj ve kenar işaretleri kurşun kalem yardımı ile aktarılır. (Resim 3.7) Çanta sapı, düz 
dikiş makinesinde pekiştirme dikişi yapılarak işaretli yere 2 cm. lik bir kare oluşturacak 
şekilde dikilir. (Resim 3.8) Bu dikiş, çantanın ağırlığını taşıyacağı için çok sağlam olmalıdır. 
Bunun için aynı dikiş üzerinden iki ya da üç kez geçilir.  

 

     

        Resim 3.7: Sap montaj işareti alma                Resim 3.8:Sapı, gövde fermuar faltasına dikme 

 
3.2.2. Cep Fermuar Faltası Hazırlama 
 

Cep fermuar faltası hazırlanarak, yine 1 cm kıvırma aparatı ayarı ile aynı cins ve 
kalınlıktaki fermuara dikilir. (Resim 3.9) Dikiş başlangıç ve bitimlerine pekiştirme dikişi 
yapılır. İplik temizlenir ve fermuarın, faltadan arta kalan uzunluğu makas ile kesilir.  
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   Resim 3.9: Cep fermuar faltasını dikme            Resim 3.10: Falta kenar kıvırmas 

 
Fermuara dikilen faltanın diğer kenarı, 1 cm den geriye doğru kıvrılarak katlanır. 

(Resim 3.10) Falta düz dikiş makinesine alınarak, kıvrılan kenar 0.5 cm içerden makinede 
dikilir. (Resim 3.11) İplik temizlenir.  

 
Falta dikilen cep fermuarına, fermuara uygun ebat ve renkte fermuar kürsörü (kafası) 

geçirilir. (Resim 3.12) Aynı işlem gövde fermuarına da uygulanır.  
 

      

          Resim 3.11: Falta kenarını dikme                         Resim 3.12: Kürsör takma 

 
Cep dip faltasının bir kenarı, 1 cm den içeri kıvrılarak, 05. cm içerden makinede 

dikilir. (Resim 3.13)  
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Resim 3.13: Cep dip faltası kenar kıvırma 

3.3. Falta Birleştirme 
 

Çantanın montajlanmasından önce, gövdede ve cepte, dip ve fermuar faltalarının 
birleştirilmesi gerekir. Gövde ve cep faltalarının birleşme noktaları; faltaların, cep ve gövde 
parçaları çevresinde döndürülerek ölçülendirilmesi sonucu bulunur. Cep ve gövde parçaların 
çevre ölçülerine göre dip ve fermuar faltaları birleştirilir.  
 
3.3.1. Cep Faltalarını Birleştirme 
 

Cep dip falta parçasının ortası bulunur. Cep parçanın alt (taban) orta işareti ile 
denkleştirilir. Cep dip faltası, cep parçanın kenarı boyunca, cebe hizalanarak etrafında 
çevrilir. Cep dip faltasının bittiği noktada, üzerinde bulunan çentik işareti, cepte denk geldiği 
yere (cep üzerine) kalemle işaretlenir. (Resim 3.14)  

 
Cep üst (fermuar) faltası, ortadan ikiye katlanarak ortası bulunur. Makas ya da kesim 

bıçağı ile çentik atılır. (Resim 3.15) Bulunan orta işareti, faltanın diğer kenarına da kalem ile 
aktarılır. (Resim 3.16) 
 

      

Resim 3.14: Cep üzerinde çevre işareti alma      Resim 3.15: Fermuar faltası ortasını bulma 
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Fermuar faltasının orta işareti, cep parçanın üst orta işaretine denkleştirilir. Falta, cep 

çevresinde döndürülerek, falta boyunca kaydırılır ve dip faltadan cebe aktarılan birleştirme 
işareti, bu kez cep parçadan fermuar faltasına kalem ile aktarılır. (Resim 3.17) Fermuar 
faltası ucunda işaretlenen birleştirme noktası,  falta ortadan ikiye katlanarak, faltanın diğer 
ucuna da aktarılır. (Resim 3.18)  
 

      

Resim 3.16. Fermuar faltası orta işareti alma       Resim 3.17: Cepten faltaya işaret aktarma  

 
Bu modülde, faltada kıvırarak birleştirme tekniği uygulanacaktır. Cep dip faltası, 

kenarlarında bulunan kıvırma işaretlerinden geriye doğru katlanır. Fermuar faltası üzerinde 
alınmış olan, birleştirme işareti üzerine bindirilir. (Resim 3.19)     
   

     

      Resim 3.18: Diğer uca işaret aktarma                 Resim 3.19: Alt ve üst faltaları yerleştirme 

FFFFK 
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Düz dikiş makinesinde iki mm. içerden dikilir. (Resim 3.20) Pekiştirme dikişi 
yapılarak iplik temizlenir. Aynı işlem, faltanın diğer ucuna da uygulanır. (Resim 3.21)  
 

     

           Resim 3.20: Faltayı birleştirme                           Resim 3.21: Faltayı birleştirme 

 
Kenarlarda kalınlık yapmaması ve kötü bir görüntü sergilememesi için, fermuar 

faltasının dikiş altında kalan kısmı, çapraz olarak içeri doğru makas ile kesilir. (Resim 3.22) 

 

Resim 3.22: Dikiş fazlalıklarını temizleme 

 
3.3.2. Gövde Faltalarını Birleştirme 
 

İşlem, cep faltasında olduğu gibi gerçekleştirilecektir. Ön gövde parçasına henüz fitil 
dikilmediği için, çevre ölçüsü arka gövde üzerinden alınacaktır. 
 

Gövde dip faltasının ortası bulunur. Bulunan orta işareti, gövde alt (taban) orta 
işaretine denkleştirilir. Gövde ve falta kenarları karşılıklı kaydırılıp köşe dönülür ve faltanın 
kenar ucundaki kesik işareti gövde üzerinde denk geldiği yere, her iki kenardan da 
işaretlenir. (Resim 3.23) 
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Gövde fermuar faltası, ikiye katlanarak ortası bulunur ve çentik atılır. (Resim 3.24) Bu 
işaret, faltanın paralel kenarına da aktarılır. Orta çentik, gövde parçanın üst ortası ile 
denkleştirilir. Gövde ve falta kenarları denklik korunarak kaydırılır, gövdenin köşesi dönülür 
ve gövde yan kenarı üzerine alınmış olan işaret, falta üzerinde denk geldiği yere işaretlenir. 
(Resim 3.25) 
 

     

Resim 3.23: Gövde üzerinde işaret alma             Resim 3.24: Falta kat ortası işareti alma 

 
 

     

Resim 3.25: Gövdeden faltaya işaret aktarma        Resim 3.26: Diğer kenara işaret aktarma 

 
Falta üzerinde alınan işaret, faltanın paralel kenarına ve faltanın diğer ucuna, sağlı 

sollu aktarılır. (Resim 3.26) Fermuar faltası üzerinde, dip faltanın birleşeceği noktalar 
belirlenmiş olur. Cetvel ile ölçüm yapılarak, faltanın kat ortasından itibaren, işaretlerin 
ortaya eşitliği kontrol edilir. (Resim 3.27) 
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Resim 3.27: Birleştirme işaretlerinin cetvel ile kontrolü 

 
Makine dikime hazırlanır. Gövde dip ve fermuar faltalarının birleştirilmesi cep 

faltasında olduğu gibidir. Dip falta, kenar kesiklerinin olduğu yerden içe doğru kıvrılarak, 
fermuar faltası üzerine bindirilir. (Resim 3.28) Makinede iki mm. içerden dikilir. Başlangıç 
ve bitim yerlerinde pekiştirme dikişi yapılır. Fermuar dişleri üzerinden geçerken de 
pekiştirme dikişi yapılması gerekir. Bu, fermuar üzerindeki dikişin atmasını ve sökülmesini 
engelleyecektir. Aynı işlem, faltanın diğer kenarına da uygulanır. (Resim 3.29) 
 

          

   Resim 3.28: Kıvırarak falta birleştirme                    Resim 3.29: Dikilmiş gövde faltası 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kullanılacak Araç-Gereçler 
 

1. Düz dikiş makinesi 
2. Kurşun kalem 
3. Cetvel 
4. Dikiş ipliği 
5. Kalın dişli plastik fermuar 
6. Kürsör (Fermuar kafası) 
7. Kıvırma aparatı 
8. Siper 
9. Makas 
10. Sap montaj şablonu 
11. Hazırlanmış çanta sapı 
 
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak falta hazırlayınız. 
 

İşlem basamakları Öneriler 
 Düz dikiş makinesini dikime 

hazırlayınız.  İşe uygun iğne ve iplik takınız. 

 Bir cm lik kıvırma aparatı takınız.   Aparatı doğru yerleştirdiğinizden emin 
olunuz. 

 Gövde fermuar faltalarını, fermuara  
makinede dikiniz. 

 Kumaşı femuar dişlerine 2 mm. uzaklıkta 
ve kumaştan iki mm. içerde dikiniz. 

 Artan fermuar uzunluğunu kesiniz.  Faltadan kısa kesmemeye dikkat ediniz. 

 Sap montaj şablonunu, gövde faltası 
üzerine yerleştirerek, kenar 
çizgilerini ve sap montaj işaretlerini 
aktarınız. 

 Şablonu yerleştirirken kaydırma 
yapmayınız. 

 Sapı, gövde fermuar faltası üzerine 
işaretli yerlerden dikiniz. 

 Sap dikişinin çanta ağırlığını taşıyacağını 
unutmayınız. Mutlaka çift dikiş ve 
pekiştirme dikişi yapınız. 

 Cep fermuar faltasına, 1 cm lik 
kıvırma aparatı takarak fermuar 
dikiniz. 

 Aparatı doğru yerleştirdiğinizden emin 
olunuz. 

 Cep fermuar faltasının dikilmemiş 
diğer uzun kenarını 1 cm den geriye 
kıvırarak makinede yarım cm içerden 
dikiniz. 

 Doğru ölçü alınız. 

 Cep dip faltasının bir kenarını ( uzun 
kenar) 1 cm den geriye kıvırınız ve 
makinede yarım cm içerden dikiniz. 

 Dikişi kaydırmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Cep ve gövde fermuarlarına kürsör 
takınız. 

 Kürsörü taktıktan sonra fermuarın işleyişini 
kontrol ediniz. 

 Cep dip faltasının ortasını, cep alt 
ortası ile denkleştiriniz ve cep kenarı 
üzerine cep dip faltası işaretini 
taşıyınız. 

 Kaydırma esnetme yapmayınız. 

 Cep fermuar faltasının ortasına 
çentik atınız.   Doğru işaret aldığınızdan emin olunuz. 

 Fermuar falta ortasını, cep üst ortası 
ile denkleştirerek, kenarları ucuca 
dönünüz ve cep kenarı üzerindeki 
işareti, fermuar faltasına aktarınız. 

 İşareti doğru aldığınızdan emin olunuz. 

 Alınan işareti, fermuar faltasının 
diğer ucuna da, ortadan katlayarak 
aktarınız. 

 Ölçüm hatasının, çanta montajında sorun 
çıkaracağını unutmayınız. 

 Cep dip faltasının kenarlarını 
kıvırarak fermuar faltası üzerindeki 
işaretli yere bindiriniz ve makinede 
dikiniz. 

 Pekiştirme dikişi yapınız. 

 Fermuar faltası dikiş payını içeriye 
doğru verev olarak kesiniz.  Kumaş yüzeyini kesmemeye dikkat ediniz. 

 Gövde dip faltasının ortasını, arka 
gövde alt ortası ile denkleştiriniz ve 
gövde kenarı üzerine gövde dip 
faltası işaretini taşıyınız. 

 Kaydırma ve esnetme yapmadığınıdan emin 
olunuz. 

 Gövde fermuar faltasının ortasına 
çentik atınız.   Doğru ölçüm yaptığınızdan emin olunuz. 

 Fermuar falta ortasını, gövde üst 
ortası ile denkleştirerek, kenarı ucuca 
dönünüz ve gövde kenarı üzerindeki 
işareti, fermuar faltasına aktarınız. 

 Kaydırma yapmamaya dikkat ediniz. 

 Alınan işareti, fermuar faltasının 
diğer ucuna da, ortadan katlayarak 
aktarınız. 

 Doğru ölçüm yapınız. 

 Gövde dip faltasının kenarlarını 
kıvırarak fermuar faltası üzerindeki 
işaretli yere bindiriniz ve makinede 
dikiniz. 

 Pekiştirme dikiş yapınız. 

 İşin beklenen niteliklere uygun olup 
olmadığını kontrol ediniz. 

 Öğretmeniniz veya sektör elemanı ile 
birlikte işin niteliğini kontrol ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
1. (   ) Falta birleştirmede üç teknik kullanılır. 
2. (   ) Biye ile birleştirme tekniğinde, biye olarak kumaş kullanılabilir. 
3. (   ) Kıvırma aparatı, kumaş kenarlarının dikimde kolayca kıvrılmasını sağlar. 
4. (   ) Alt ve üst faltalar, çanta montajından önce birleştirilmelidir. 
5. (   ) Alt ve üst faltalar 0.5 cm içerden dikerek birleştirilir.  
6. (   ) Fermuar kürsörü, fermuar dikilmeden önce takılır.  
7. (   ) Okul çantasında cep çalışması, faltalı ya da faltasız olabilir. 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 
Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Düz dikiş makinesini dikime hazırladınız mı?   
2. Bir cm lik kıvırma aparatı taktınız mı?   
3. Gövde fermuar faltalarını, fermuara 

makinede diktiniz mi? 
  

4. Artan fermuar uzunluğunu kestiniz mi?   
5. Sap montaj şablonunu, gövde faltası üzerine 

yerleştirerek, kenar çizgilerini ve sap montaj 
işaretlerini aktardınız mı? 

  

6. Sapı, gövde fermuar faltası üzerine işaretli 
yerlerden diktiniz mi? 

  

7. Cep fermuar faltasına, 1 cm lik kıvırma 
aparatı takarak fermuar diktiniz mi? 

  
8. Cep fermuar faltasının dikilmemiş diğer uzun 

kenarını 1 cm den geriye kıvırarak makinede 
yarım cm içerden diktiniz mi? 

  

9. Cep dip faltasının bir kenarını ( uzun kenar) 1 
cm den geriye kıvırdınız ve makinede yarım 
cm içerden diktiniz mi? 

  

10. Cep ve gövde fermuarlarına kürsör taktınız 
mı? 

  
11. Cep dip faltasının ortasını, cep alt ortası ile 

denkleştirdiniz ve cep kenarı üzerine cep dip 
faltası işaretini taşıdınız mı? 

  

12. Cep fermuar faltasının ortasına çentik attınız 
mı? 

  
13. Fermuar falta ortasını, cep üst ortası ile 

denkleştirerek, kenarları ucuca döndünüz ve 
cep kenarı üzerindeki işareti, fermuar 
faltasına aktardınız mı? 

  

14. Alınan işareti, fermuar faltasının diğer ucuna 
da, ortadan katlayarak aktardınız mı? 

  
15. Cep dip faltasının kenarlarını kıvırarak 

fermuar faltası üzerindeki işaretli yere 
bindirdiniz ve makinede diktiniz mi? 

  

16. Fermuar faltası dikiş payını içeriye doğru 
verev olarak kestiniz mi? 
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17. Gövde dip faltasının ortasını, arka gövde alt 
ortası ile denkleştirdiniz ve gövde kenarı 
üzerine gövde dip faltası işaretini taşıdınız 
mı? 

  

18. Gövde fermuar faltasının ortasına çentik 
attınız mı? 

  

19. Fermuar falta ortasını, gövde üst ortası ile 
denkleştirerek, kenarı ucuca döndünüz ve 
gövde kenarı üzerindeki işareti, fermuar 
faltasına aktardınız mı? 

  

20. Alınan işareti, fermuar faltasının diğer ucuna 
da, ortadan katlayarak aktardınız mı? 

  

21. Gövde dip faltasının kenarlarını kıvırarak 
fermuar faltası üzerindeki işaretli yere 
bindirdiniz ve makinede diktiniz mi? 

  

22. İşin beklenen niteliklere uygun olup 
olmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise 

ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise bir sonraki öğrenme 
faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 4 
 

 
 

Fitil ile kapama ( montaj) tekniklerini öğrenecek, modele ve tekniğe uygun çanta montajı 
yapabileceksiniz. 

 
 
 
 
 
 Okul çantası satışı yapan mağazaları gezerek montaj tekniklerini inceleyiniz. 
 Okul çantasında, montaj ve dayanıklılığının önemini arkadaşlarınız ile sınıf 

içinde tartışınız. 
 Okul çantasında kullanılan montaj tekniği ile diğer çanta türlerinde kullanılan 

teknikler  arasındaki farkı araştırınız. 
 

4. MONTAJ 
 

4.1. Fitil ile Kapatma (Montaj)  
 

Okul çantaları ağırlıklı olarak fitil ile hazırlanır. Daha önce de belirtildiği gibi fitil, 
çantanın dik durmasını sağlar. Bu sayede, içindeki eşyaların düz durmasına, kırılıp 
buruşmamasına ve dağılmamasına olanak tanır.  
 

Fitil ile çalışılan çantalarda montaj ( çanta kapatma) iki şekilde uygulanır;  
 

 Tel ile kapatma: Çanta, çevresinden tel geçirilerek kapatılır. Bu tekniğin 
kullanılacağı çantaların, bütün olarak açılması gerekir. Bilgisayar çantası ve 
bavullarda olduğu gibi. Tel, çantanın ters çevrilmesini engellediği için, dikim 
işlemi çantanın ön yüzünden yapılır. Bu teknik, okul çantasında uygulanmaz. 
 

 Dikişle Kapatma: Okul çantasında uygulanan yöntemdir. Fitil ayağı 
kullanılarak, kapatma ( montaj) dikiş ile yapılır. Dikiş işlemi çantanın tersinden 
yapılır ve daha sonra çanta ters çevrilir. Bu modülde dikiş ile kapatma tekniği 
uygulanmıştır.  

 
 

4.1.1. Cep Montajı 
 

Kollu dikiş makinesi dikime hazırlanır. Çantada kullanılan fitile uygun fitil ayağı 
takılır. Makine dikiş sıklığı 5 mm. ayarlanır.  
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Cep dip falta ortası, cep alt orta işaretine denkleştirilir. (Resim 4.1) Bunu yaparken, 
faltanın fermuarlı kenarının cebe birleştiğinden emin olmak gerekir. Falta kenar birleşme 
dikişlerinin kaymaması için, dikime alt ortadan başlanacaktır. Falta üstte, cep altta kalacak 
şekilde makineye ve fitil ayağına yerleştirilir. Cep faltası cebe makinede, tersten dikilir. Köşe 
dönüşlerinde büzdürme yapmamaya dikkat edilir. Dikiş başlangıç ve bitimine pekiştirme 
dikişi yapılır. (Resim 4.2) Cebe dikilen falta ters çevrilir. (Resim 4.3-4.4) 
  

       
Resim 4.1: Cebi, cep faltasına denkleştirme                  Resim 4.2: Faltayı cebe dikme 
 

       

                Resim 4.3: Faltayı çevirme                         Resim 4.4: Cep faltanın çevrilmiş hali 

 
Ön gövde tezgah üzerine alınır. Cep montaj şablonu, ön gövde üzerine, ön yüzden 

kaydırmadan yerleştirilerek çizilir. (Resim 4.5) Şablon üzerindeki orta işaretleri gövde 
üzerine aktarılır.  

 
Cep ön gövde üzerine, dip falta ortası gövde orta işaretine denk gelecek şekilde 

yerleştirilir. (Resim 4.6) Çizginin tam üzerinden, tüm çevre makinede 2 mm. içerden dikilir. 
Dikiş sırasında, dikişe alt ortadan başlamaya, köşelerde büzdürme yapmamaya ve çizgilerin 
görünmemesine dikkat etmek gerekir. Bu dikiş, falta dikişlerine paralel, çift sıra dikiş 
görüntüsü vermelidir. (Resim 4.7) Dikiş turu sonunda pekiştirme dikişi yapılır.  



 

 39

       

  Resim 4.5: Cep monta şablonunun çizimi             Resim 4.6: Cebi ön gövdeye yerleştirme 

 
 

 

Resim 4.7: Cebin gövdeye dikimi 

 
4.1.2. Ön Gövdeye Fitil Dikme 
 

Hatırlanacağı gibi, fitil dikimi bu modülün ikinci faaliyetinde verilmişti. Ancak cep 
montajı yapılmadan ön gövdeye fitil dikilemeyeceği için, ön gövde fitili bu aşamada 
dikilecektir.  

  
Dikiş makinesi dikime hazırlanır. Fitile uygun, fitil ayağı takılır. Dikiş adım 

büyüklüğü 5 mm. ye ayarlanır. Fitil dikişi üzerinden, gövdenin faltaya birleşmesi sırasında 
bir dikiş daha atılacağı için, bu dikişin seyrek olması gerekmektedir.  

 
Ön gövde parçası makineye alınır. Dikime, dikiş başlangıç ve bitim yerinin 

görünmemesi için, gövde alt (taban) ortasından başlanacaktır. Gövdenin ön yüzü üstte 
kalacak şekilde orta işareti bulunur. Fitil dikimine bu noktadan başlanacak ve yine bu 
noktada son verilecektir. Fitil uçlarını gizlemek için, çantada kullanılan imperteks 
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malzemeden 4x4 cm bir parça kesilir. Bu parçanın ortası gövde işaret ortasına denk gelecek 
şekilde yerleştirilir.  Çantaya uygun renkte seçilen 8 lik plastik fitil de gövde ortasına, yanağı 
dışarda kalacak ve gövde kenarı ile üstüste binecek şekilde yerleştirilir. (Resim 4.8) 
 

Fitil ayağı fitil ortasına yerleştirilerek fitil dikilir. Dikim, fitilin hemen bitiminden 
yapılmalıdır. Gövde köşelerini dönerken düzgün dikmeye özen gösterilmelidir. Başlangıç 
noktasına gelinmeden önce, fitil tel makası ile diğer uçla ucuca gelecek şekilde kesilir.  Fitil 
gizleme parçası geriye doğru çevrilerek, dikiş tamamlanır ve pekiştime dikişi ile kapatılır. 
(Resim 4.9) İplik temizlenir.  
 

       
         Resim 4.8: Ön gövdeye fitil dikimi                       Resim 4.9: Fitilin dikilmiş hali 
 
 
4.1.3. Ön ve Arka Gövdeyi Birleştirme 
 

 Faltayı ön gövdeye dikme 
 
Çanta montajına ön gövde parçadan başlanır. Fermuar faltasının dar olan kenarı, 

çantanın daima ön (cepli) tarafına montajlanmalıdır.   
 
Dip falta orta işareti, ön gövde alt ortasına denkleştirilir. (Resim 4.10) Cepte olduğu 

gibi, kollu dikiş makinesine, fitil ayağı takılarak, falta üstte kalacak şekilde tersten dikilir. 
(Resim 4.11) Dikiş başlangıcına gelince pekiştirme dikişi yapılır ve iplik temizlenir.  

 
 Faltayı arka gövdeye dikme 
 
Dip falta orta işareti, arka gövde alt ortasına denkleştirilir. (Resim 4.12) Ön gövde 

montajında olduğu gibi dikilir. Pekiştirme dikişi yapılarak iplik temizlenir.  
 
Çanta ters yüz edilir. (Resim 4.13) Köşeleri ve fitil yerleri el ile düzeltilir.  
 
Çantanın arka gövdesinde  bulunan uzunluk ayar kolonları, ayar tokalarından 

geçirilir.(Resim 4.14)  
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Resim 4.10: Ön gövdeyi faltaya denkleştirme         Resim 4.11: Faltanın ön gövdeye dikimi 
 
 

       

Resim 4.12: Faltayı arka gövdeye denkleştirme         Resim 4.13: Çantayı ters yüz etme 

 

 

Resim 4.14: Ayar tokasına kolon geçirme 
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Okul çantasının üretimi tamamlanmıştır. (Resim 4.15 ve 4.16) Kalite kontrolü yapılır. 
Tespit edilen hatalar var ise, düzeltmeleri yapılır.  
 

                       

  Resim 4.15: Çantanın önden görünüşü                         Resim 4.16: Çantanın arkadan görünüşü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Kullanılacak Araç-Gereçler 
 
1. Kollu dikiş makinesi 
2. Dikiş ipliği 
3. Cep montaj şablonu 
4. Fitil ayağı 
5. Fitil 
6. Makas 
7. Kalem 
 
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, çantayı 

montajlayınız. 
 
 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Cep faltasını dip falta ortasından 
başlayarak cebe dikiniz. 

 Uygun fitil ayağı kullanarak tersten dikiniz. 
Faltanın fermuar kenarını cebe 
birleştirdiğinizden emin olunuz. 

 Cep faltasını ters çeviriniz.  Köşeleri elle düzeltiniz. 
 Cep montaj şablonunu ön gövdeye 

çiziniz.  Orta işaretlerini aktarmayı unutmayınız. 

 Cebi ön gövdeye, alt ortadan 
başlayarak dikiniz. 

 Büzdürme yapmadan çizginin tam 
üzerinden ve 2 mm. içerden dikiniz. 

 Ön gövdeye fitil dikiniz.  Fitil uçlarını gizlemeyi unutmayınız. 
 Taban ortasından başlayarak, gövde 

faltasını ön gövdeye dikiniz. 
 Fermuar faltasının kısa kenarını ön gövdeye 

diktiğinizden emin olunuz. 
 Taban ortasından başlayarak, gövde 

faltasını arka gövdeye dikiniz.  Pekiştirme dikişi yapınız. 

 Çantayı ters yüz ediniz.  Fitil kenarlarını ve çanta köşelerini elle 
düzeltiniz. 

 Çanta arka kolonlarını ayar 
tokasından geçiriniz. 

 Kolonu, kolon ucu dışarda kalacak şekilde, 
alttan üste ve tekrar üstten alta geçiriniz. 

 İşlemin beklenen kriterlere 
uygunluğunu kontrol ediniz. 

 İşlemin niteliğini sektör temsilcisi ya da 
öğretmeniniz ile değerlendiriniz. 

 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 
 
1. (   ) Okul çantasında tel ile kapatma tekniği uygulanır.  
2. (   ) Çanta montajına cepten başlanır. 
3. (   ) Ön gövdeye fitil, cep montajından önce yapılır.  
4. (   ) Cep faltasının fermuarlı kısmı ön gövdeye birleşecek şekilde montajlanır. 
5. (   ) Cebin ön gövdeye montajı 2 mm içerden dikilerek yapılır. 
6. (   ) Gövde faltasının kısa kenarı ön gövdeye montajlanmalıdır. 
7. (   ) Gövde faltası önce arka gövdeye, daha sonra ön gövdeye montajlanır. 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 
Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Cep faltasını dip falta ortasından başlayarak cebe 

diktiniz mi? 
  

2. Cep faltasını ters çevirdiniz mi?   
3. Cep montaj şablonunu ön gövdeye çizdiniz mi?   
4. Cebi ön gövdeye, alt ortadan başlayarak diktiniz 

mi? 
  

5. Ön gövdeye fitil diktiniz mi?   
6. Taban ortasından başlayarak, gövde faltasını ön 

gövdeye diktiniz mi? 
  

7. Taban ortasından başlayarak, gövde faltasını arka 
gövdeye diktiniz mi? 

  

8. Çantayı ters yüz ettiniz mi?   
9. Çanta arka kolonlarını ayar tokasından geçirdiniz 

mi? 
  

10. İşlemin beklenen kriterlere uygunluğunu kontrol 
ettiniz mi? 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 
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”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Modül ile kazandığınız, okul çantasında omuz askısı hazırlama, fitil dikme, falta 
hazırlama ve montaj yeterliğini ölçmek için bir okul çantası hazırlayınız. Bu uygulamayı 
aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme kriterleri Evet Hayır 
1. Omuz Askısı Hazırlamak   
A) Omuz askısını diktiniz mi?   
B) Omuz askısına ayar tokalarını diktiniz mi?   
C) Omuz askılarını arka gövdeye diktiniz mi?   
D) Toka tutamağı hazırladınız mı?   
E) Toka tutamaklarını arka gövdeye tutturdunuz mu?   
2. Fitil Dikmek   
A) Arka gövdeye fitil diktiniz mi?   
B) Omuz askısı dikiş fazlalıklarını sıcak bıçak ile kestiniz mi?    
C) Cebe fitil diktiniz mi?   
3. Falta Hazırlamak   
A) Gövde fermuar faltalarına fermuar diktiniz mi?   
B) Sapı, gövde fermuar faltasına diktiniz mi?   
C) Cep fermuar faltasına fermuar diktiniz mi?   
D) Fermuarlara kürsör taktınız mı?   
E) Cep üzerinden ölçü alarak, cebin dip ve fermuar faltalarını 
birleştirdiniz mi? 

  

F) Arka gövde üzerinden ölçü alarak, gövdenin dip ve fermuar 
faltalarını birleştirdiniz mi? 

  

4. Montaj Yapmak   
A) Cebi cep faltasına diktiniz mi?   
B) Cebi ön gövdeye montajladınız mı?   
C) Ön gövdeye fitil diktiniz mi?   
D) Gövde faltasını ön ve arka gövdeye montajladınız mı?   
E) Çantayı ters yüz ettiniz mi?   
 Okul çantasının beklenen niteliklere uygunluğunu kontrol 
ettiniz mi? 

  

 
 
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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 
2 Doğru 
3 Doğru 
4 Yanlış 
5 Yanlış 

 
 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 
2 Doğru 
3 Doğru 
4 Doğru 
5 Yanlış 
6 Yanlış 
7 Doğru 

 
 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 
2 Doğru 
3 Doğru 
4 Doğru 
5 Yanlış 
6 Yanlış 
7 Doğru 

 
 
 
 
 
 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

 
1 Yanlış 
2 Doğru 
3 Yanlış 
4 Yanlış 
5 Doğru 
6 Doğru 
7 Yanlış 
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KAYNAKÇA 
 

 
 
 
 

KAYNAKÇA 
 


