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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL / MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
Saraciye Üretim
Parçalı Çanta
Parçalı çanta üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerin öğrenilmesini
sağlayan öğrenme materyaldir.
40/32
Tezgâh işlemleri temel kesim, dikiş makineleri, elde
ve makinede birleştirme, çanta kalıbı modüllerini
almış olmak
Parçalı çanta yapmak
Genel Amaç
Parçalı çanta yapım teknikleri ile ilgili bilgi ve becerileri
öğrenip, çanta yapacaksınız.
Amaçlar
1. Modele uygun kalıp hazırlayacaksınız.
2. Renk uyumuna ve deri kalınlığına uygun deri seçip
kesimini yapabilecektir.
3. Modele uygun çantayı birleştireceksiniz.
Donanım: Saraciye üretim atölye donanımı, çeşitli renkte
deriler, kalıp araç gereci, çizim malzemeleri, sertleştirme ve
besleme malzemeleri, yapıştırıcı malzemeleri, ölçüm araç
gereci vb. donanım
Ortam: Saraciye üretim atölye ortamı
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

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül ile parçalı çanta yapımıyla ilgili, gerekli bilgi ve becerileri kazanmış
olacaksınız. Parçalı çanta kalıbını hazırlayıp renk uyumuna göre deri kesimini yapacak,
tekniğe ve modele uygun çanta yapımını öğreneceksiniz.
Parçalı çanta, farklı renkte parça derilerin değişik tekniklerle birleştirilmesi ile yapılan
çanta çeşididir. Renk uyumuna ve günün moda renklerine dikkat edilerek yapılan çantayı,
birçok kıyafetin tamamlayıcısı olarak kullanabileceksiniz.
Parçalı çanta kalan küçük parça derileri değerlendirilmesi açısından ekonomik ve
yapımı zevkli bir modeldir.
Modele ve tekniğe uygun yapacağınız bu çantayı değişik aksesuar ve süsleme
teknikleri ile de süsleyerek, daha şık zevkle kullanacağınız bir çanta hâline getirebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Parçalı çanta modeli belirleyip
hazırlayabileceksiniz.

çantayı ölçülendirecek ve modele göre kalıp

ARAŞTIRMA


Çanta üretimi yapan saraciye firmalarını gezerek kalıp çıkarma aşamasını
gözlemleyiniz.



Çanta model, broşür ve İnternet ortamından parçalı çanta modellerini
araştırınız.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız ve öğretmeniniz ile paylaşınız.

1. KALIP
1.1. Model Tespiti
Değişik modellerde ve renklerde parçalı çanta çeşitleri vardır. Çanta modelleri yaşa,
kullanılacak yere ve kullanım yerine göre değişmektedir. Aynı modeli farklı renklerde
derilerle ile yaparak değişik çantalar üretilebilir.
Çanta modelini seçerken kullanılacak yer ve büyüklüğüne dikkat edilir. İstenilen
özelliklere uygun parçalı çanta modelleri arasından seçim yapılır (Resim 1. 1 ve 1.2).

Resim :1. 1. Parçalı çanta modeli
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Resim:1. 2. Parçalı çanta modeli

1.2. Ölçü Alma
Modeli belirlenen çanta kalıp hazırlamak için ölçülendirilir. Ölçülendirme çanta
üzerinden yapılacaksa ölçülendirme işlemine en büyük parça olan dış deri yüzeyden başlanır.
Çanta, cetvel ve mezura yardımı ile dış yüzey parçaları ölçülendirilir. Resim üzerinden
ölçülendirmede ise en belirgin parça ölçülendirilir, diğer parçaların da ölçüleri bu ölçüye
göre oran orantı kurularak yapılır. Parçalı çantanın gövde kalıbı bütün çıkartılır. Gövde kalıp
üzerinden çanta parçaları kalıbı çıkartılır ( Resim 1.3).
.

Resim:1. 3. Ölçülendirilecek parçalı çanta modeli

Ölçülendirme milimetrik yapılmalıdır. Milimetrik yapılmazsa, kalıp hazırlamada, daha
sonra da birleştirme ve montajda büyük problemler ortaya çıkar. Ölçülendirilen parçaların
birbiri ile örtüşmesine de dikkat edilir.
Ölçüler paysız alınır. Kalıp çıkartırken paylar, kalıba ilave edilir. Ölçülendirilen
parçalar hazırlanan model ölçü formuna geçirilir. Model ölçü formu, bize kalıp hazırlamada
kolaylık sağlayacaktır.
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MODELE GÖRE ÖLÇÜ FORMU
Parçalı çanta parçaları
Gövde deri
Ağız Faça deri

32

Boy
Kenar 23 cm orta 17cm

3,5cm

24 cm

Adet
2
2

Sufle (Körük)deri
Fermuar kapama astarı
Sap ucu dış deri
Sap ucu içi

9-10cm
26cm
4,5cm
3cm

32cm
16cm
7 cm
5,5 cm

1
1
2
2

En

Tablo 1.1: Parçalı çanta ölçü formu - Parçalı çanta deri kalıpları

Pres kesim kalıplarının maliyeti fazla olduğu için çanta kalıpları da büyük
olduğundan kesim elde yapılır. Parçalı çanta kalıbı hazırlamaya çantanın en büyük parçası
olan gövde kalıbından başlanır.

1.2.1.Gövde Deri Kalıbı
Ön gövde kalıbı çantanın temel kalıplarındandır. Ölçü formuna uygun (32x23,cm)
mukavva üzerine dikdörtgen çizilir ve kesimi yapılır. Kalıp ortadan katlanır, kalıbın simetrisi
alınır.Kalıbın alt köşesine hafif ovallik verilerek kalıp kesilir ( Resim 1.4 ).

Resim: 1. 4. Gövde kalıbının alt kısmının kesimi

Çantanın ağız kısmının ovalliğini vermek için gövde kalıbının ortasından yukarıdan
aşağıya 6 cm işaretlenir. Kabın üst köşe kısmından içeri 4 cm işaretlenir. Üst köşeden 4 cm
bitiminden itibaren kalıp ortasından işaretlenen 6 cm işaretli olan yere kadar oval çizilir ve
kesilir. Böylece çanta ağız kısmının ovalliği yapılmış olur. Üst köşe kısmının da köşelerine
hafif ovallik verilir. Bu ovallik gövde ile körüğü birleştirirken körüğün rahat dönmesini
sağlayacaktır.
Kalıp çıkarma işlemi her zaman simetrisi alınarak yapılır. Kartona çıkarılan kalıplar
rahat kesilebilmesi için mukavva üzerine geçirilir. Mukavvanın kenarları sıfır numara
zımpara ile zımparalanır (Resim 1.5). Zımparalamanın nedeni kalıp kenarlarının pürüzünü
gidermektir. Bilgi işaretleri üzerine geçirilir (Resim 1.6). Gövde kalıbından çanta arka gövde
derisi ve astar kesimi yapılır.
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Resim 1.5: kalıp zımparalama

Resim 1.6: Gövde kalıbı

1.2.2. Ön Gövde Deri Kalıpları
Çanta ön gövdesi iki çeşit yapılır. Deri parçaları renk uyumuna dikkat edilerek değişik
şekillerde elde ya da makinede birleştir; böylece parça deriler de değerlendirilmiş olur.
Gövde kalıbı bunun üzerine konularak kesilir ve renkli parçalı çanta ön gövdesi hazırlanmış
olur. Bu şekilde yapılan parça çantalarda, renklerin çantanın neresinde ve hangi büyüklükte
kullanılacağı seçeneği pek olmaz. Kalıp derinin hangi parçaları üzerine gelirse o şekilde
kesimi yapılır.
Diğer gövde hazırlama şeklide renkli deri parçalarının kalıpları tek tek çıkartılır. Bu
yöntemde çıkarılan gövde kalıbı mukavva üzerine çizilir. Çizilen gövde kalıbı üzerine
modele uygun parçaların çizimi yapılır. Çanta parçalarının gövde kenarlarına gelen kalıplara
kıvırma payı verilir. Diğer parçalara 1 cm bindirme payı verilir (bindirme payı parçaların üst
üste gelme payı).
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Kalıpların çizimine orta kalıptan başlanır. Modele uygun parçalar ön gövde üzerine
çizilir

Resim 1.7: Gövde kalıbı üzerine parça deri kalıpların çizimi

Çizilen parçaların kesimi yapılır. Kesim yaparken tam çizgi üzerinden kesmeye dikkat
edilir.

Resim 1.7: Gövde kalıbı parçasının kesimi

Çıkarılan her parça kalıbı gövde kalıbı üzerine çizilir. Böylece kalıbın kontrolü yapılır
(Resim 1.8). Kesilen parçalar numaralandırılır ve numaralar, çizilen gövde üzerine de yazılır.
Montaj aşamasında numaralar kolaylık sağlayacaktır. Hangi parçanın gövdenin neresinde
olduğu belli olacaktır.
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Resim 1.8: Gövde kalıbı parçalarının kalıp üzerinde kontrolü

1.2.3. Fermuar Kapama Kalıbı
Çanta iç astarına cep çalışması yapmak için kullanılacak kalıptır.26x216cm
ölçülerinde dikdörtgen kalıp hazırlanır. Astarlık kumaştan bir adet kesimi yapılır

1.2.4. Ağız Faça Deri Kalıbı
Çanta ağız kapamada 24 x3,5 cm ölçülerinde dikdörtgen çizilir. Kalıbın dört kenarına
7 mm kıvırma payı ilave edilir. Uzun karşılıklı iki köşesine rahat kıvrılması için çentik atılır.

1.2.5. Körük Kalıbı
Körük kalıbı çantanın taban ve iki kenarına gelecek şekilde yapılır. Ölçü formundaki
ölçüler ( 32 x 9cm ) kartona çizilir. Uç kısmına 15 cm kala 1 cm’ lik verev daralma yapılır.
Körüğün uç kısımlarının genişliği 8 cm’de bitirilir. Orta kısmına çentik atılır. Çentik gövde
ile körüğü birleştirmede kolaylık sağlayacaktır.

1.2.6. Sap Ucu Kalıbı
Sap ucu, çantanın körük kısmına montaj edilir. Sap ucu genişlik ölçüsü birleştirme
tokasında kullanılan aksesuarın genişliğine göre ölçülendirilir. Modülde kullanılacak
aksesuar 3,5 cm genişliğinde olduğu için 0,5cm de kenar kıvırma payları ilave edilmiştir. Bu
ölçülere uygun olarak 4,5x 7 cm ölçülerinde dikdörtgen kalıp kesilir.
Sap ucunun içine besleme yapmak için 3x 5,5 cm genişliğinde besleme kalıbı
hazırlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler











Model evrak çantası
Çelik cetvel
Mezura
Kurşun kalem
Çizim masası
Kesim lastiği ve kesim masası
Karton ve model mukavvası
Kesim bıçağı
Masat, eğe
Silgi ve kalemtıraş

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, parçalı çantayı
ölçülendirip, kalıbını çıkartınız. Çıkardığınız kalıbı arkadaşlarınızın kalıpları ile
karşılaştırınız.
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İşlem Basamakları
 Çanta modelini belirleyiniz.
 Modele uygun deri yüzey parçalarını
ölçülendiriniz.
 Ölçüleri ölçü formuna geçiriniz.
 Mukavvaya 32x23 cm ölçülerinde
dikdörtgen çizilip kesiniz.
 Kalıbı ortadan ikiye katlayarak, simetrik
şekilde alt iki köşesini hafif yuvarlak
kesiniz.
 Gövde kalıbını ortadan katlayarak
ortasından itibaren 6 cm ölçünüz.Üst
köşeden içeri doğru 4 cm ölçünüz. 4 cm
den itibaren 6 cm’ lik yere kadar oval
çanta ağız kısmı açınız.
 Çantanın 4 cm lik kısmı hafif yuvarlatınız.
 Hazırlanan kalıp kenarları zımparalayınız.
 Gövde kalıbını mukavva üzerine çiziniz.
Modele uygun gövde üzerine model
parçalarını çiziniz.
 Çizilen modelleri çelik cetvel yardımı ile
kesiniz.
 Kesilen parçalara bindirme paylarını ilave
ediniz
 Kestiğiniz parçaları numaralandırınız.
 26x16 cm ölçülerinde dikdörtgen ağız
kapama kalıbı çıkarınız.
 Kalıbın dört kenarına 7 mm kıvırma payı
ilave edilir.
 Körük kalıbı için 84 x 9 cm ölçülerinde
kalıp kesiniz
 Körük kalıbının ucuna doğru 15 cm’ lik
kısmını 1 cm’ lik daralma yapınız.
 Körük kalıbının orta kısmına çentik atınız
 Sap ucu kalıbı için 4,5 x 7 cm ölçülerinde
dikdörtgen kalıp kesilir.
 Sap içi besleme için 3x 4,5 cm ölçülerinde
kalıp hazırlayınız.

10

Öneriler
 Ölçüleri milimetrik almaya özen
gösteriniz.
 Hatalı
ölçülendirmenin
montaj
aşamasında problem oluşturacağını
unutmayınız.
 Ölçüleri ölçü formuna geçirirken
dikkatli olunuz.
 Kalıbın
önce
½’sini
sonra
katlayarak,simetrisini alarak tamamını
çıkartınız.
 Alt kenarların köşelerine yuvarlak şekil
vermeyi unutmayınız.
 Arka gövde kalıbının alt köşelerine
yuvarlatmayı unutmayınız.
 Kalıp kenarlarını 0 numara zımpara ile
zımparalayınız
 Kalıpların bilgi işaretlerini yazarken
dikkatli olunuz.
 Kesim bıçağının ucunu keskin ve sivri
olmasına dikkat ediniz.
 Kalıpların birbiri ile örtüşmesi için
kontrol etmeyi unutmayınız.
 Ağız kapama kalıbının üzerine 7 mm
kıvırma payı ilave etmeyi unutmayınız
 Ağız kapama kalıbının Uzun karşılıklı
iki köşesine rahat kıvrılması kıvırma
payına çentik atınız.
 Kalıpların ölçülerine dikkat ediniz.
 Kalıpların üzerine bilgi işaretlerini
yazmayı unutmayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız
1.

( ) Çantanın ölçülendirilmesine en büyük parçadan başlanır.

2.

( ) Kalıpların simetrisi alınarak kesimi yapılır.

3.

( ) Gövde deri üzerinden parça deri kalıpları hazırlanır.

4.

( ) Çanta parça derilerinin hepsine bindirme payı verilir.

5.

( ) Kalıpların çıkarılmasına iç aksam kalıplarından başlanır.

6.

( ) Yanlış ölçülendirilen parçalar montaj aşamasında kolay düzeltilebilir

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Değerlendirme Ölçütleri
Çanta modelini belirlediniz mi?
Modele uygun deri yüzey parçalarını ölçülendirdiniz mi?
Ölçüleri ölçü formuna geçirdiniz mi?
Mukavvaya 32x23 cm ölçülerinde dikdörtgen gövde kalıbı
çizilip kestiniz mi?
Kalıbı ortadan ikiye katlayarak, simetrik şekilde alt
iki köşesini hafif yuvarlak kestiniz mi?
Gövde kalıbını ortadan katlayarak,ortasından itibaren 6 cm
ölçüp,üst köşeden içeri doğru 4 cm ölçüp, 4 cm den itibaren
6 cm lik yere kadar oval çanta ağız kısmı açtınız mı?
Çantanın 4 cm’ lik kısmı hafif yuvarlattınız mı?
Hazırlanan kalıp kenarları zımparaladınız mı?
Gövde kalıbını mukavva üzerine çizip modele uygun
gövde üzerine model parçalarını çizdiniz mi?
Çizilen modelleri çelik cetvel yardımı ile kestiniz mi?
Kesilen parçalara bindirme paylarını ilave ettiniz mi?
Kestiğiniz parçaları numaralandırdınız mı?
26x16 cm ölçülerinde dikdörtgen ağız kapama kalıbı
çıkardınız mı?
Kalıbın dört kenarına 7 mm kıvırma payı ilave ettiniz mi?
Körük kalıbı için 84 x 9 cm ölçülerinde kalıp kestiniz mi?
Körük kalıbının ucuna doğru 15 cm’ lik kısmını 1 cm’ lik
daralma yaptınız mı?
Körük kalıbının orta kısmına çentik attınız mı?
Sap ucu kalıbı için 4,5 x 7 cm ölçülerinde dikdörtgen kalıp
kestiniz mi?
Sap içi besleme için 3x 4,5 cm ölçülerinde kalıp
hazırladınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir Sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Parçalı çanta deri ve astar kesimini elde en az fire ile kaydırmadan yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Deri ve saraciye aksesuarları satan mağazaları ve üretim yapan atölyeleri
geziniz



Elde kesim yapan kişilerden, kesim aşamaları ile ilgili bilgi edininiz.



Edinmiş olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş grubunuz ile paylaşınız.

2. KESİM
Parçalı çanta kesimine geçmeden önce deri renk ve kalınlık uyumuna dikkat etmelidir.

2.1. Deri Renk Seçimi
Parçalı çantada kullanılacak derilerin renk uyumu çok önemlidir. Deri rengi seçilirken
kullanılacak yere, kullanılacak kişinin yaşına, günün modasına ve kullanılacak kıyafete göre
renk seçimi yapılır. Çantanın körük, ön ve arka gövdesinde kullanılacak deri renklerinin
bütünlük sağlamasına dikkat edilir. Birbirine zıt renkler ya da aynı rengin açık koyu tonları
seçilebilir. Çantanın bütünlüğünde renk uyumu sağlanmalıdır.
Renk uyumuna göre seçilen derilerin çantanın hangi parçasında kullanılacağı üzerine
yazılır. Bu işlem çanta parçalarının kesiminde kolaylık sağlayacaktır.

2.2. Deri Kalınlık Uyumu
Parçalı çantanın yapımında farklı deriler kullanılacağı için deri kalınlıklarına dikkat
etmek gerekir. Birleştirilen derilerden birisi ince diğeri kalın ise, ince taraf büzülür. Net
görünüm elde edilmez. Aynı cinsten deri kullanmaya dikkat edilmesi gerekir. Farklı
kalınlıklarda kullanılan deriler, çantanın görünümünü ve duruşunu bozar.
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2.3.Kesim
Parçalı çanta kesimine en büyük kalıp olan arka gövde kalıbından başlanır. Arka
gövde kalıbı, seçilen deri üzerine yerleştirilir ve paysız kesimi yapılır. Körük kalıbı da
derinin uzun kısmına yerleştirilir ve kesimi yapılır.
Ön gövde kesimi önceden birleştirilen deri parçaları üzerinden kesimi yapılacak ise en
çok kullanılmak istene renge dikkat edilerek deri üzerine kalıp konulur ve kesimi yapılır.
Seri çanta üretimi yapan atölyeler bu tekniği çok kullanmaktadır.
Ayrı ayrı birleştirilerek yapılacak ön gövde, kalıplar üzerine daha önce yazılan
renklere dikkat edilerek kesilir. Karşılıklı (simetrik olan kalıplar ) gelecek parçaları deri
üzerine yerleştirirken, kalıp derinin bir ön yüzene, birde kalıp derinin ters yüzüne çevrilerek
yerleştirilip çizilir. Kalıp aynı tarafından yerleştirilip kesilir ise, birleştirilirken bir taraf
derinin tersine gelir.
Astar kesimi de deri gövde kalıbı ile yapılır. Gövde kalıbından iki adet astar kesimi
yapılır. İkinci kesilen astar üzerine fermuar yeri açılır. Fermuar kapama astarı kalıbından
astarlık kumaştan 1 adet kesimi yapılır.

Resim 2.1 : Fermuar kapama astarı kalıbından astarlık kumaş Kesimi

Kesimi yapılan ön gövde çok parçalı ise, kesilen parçaların üzerine kalıp üzerindeki
numaralar yazılır. Numara yazma işlemi derinin arka tarafından ve gümüş kalem ile yapılır.
Kalıp üzerindeki numara ile aynı olmasına dikkat edilir. Parçalar bu numaraya göre
birleştirilir ( Resim 2.3).
Uzun sap şerit şeklinde olduğu için kalıpsız kesimi yapılır. Sap uzunluğu kişinin
boyuna, istediği uzunluğa göre, eni ise sap birleştirmede kullanılacak aksesuar genişliğine
göre ölçülendirilip kesilir.

14

Resim 2.3: Kesimi yapılan ön gövde parçalar

2.4. Kenar Tıraşı
Kesilen deriler kalın ise bindirme paylarına kenar tıraşı yapılır. Kalın deriler
tıraşlanmazsa birleştirilince kalınlık yapar. İnce derilerde tıraşlama işlemine gerek yoktur.
Kenar tıraşı, birleştirilen derilerin altta kalan parçalarına yapılır. Üste gelecek kenarlara tıraş
yapılmaz.
Sap derileri kalın ise rahat kıvırmaları için uzun kenarlarına tıraş yapılır. Kenar tıraşı
sap derisi ve sap ucuna 0,5 cm’ den yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler










Deriler
Mukavva kesim kalıpları
Kesim masası ve kesim lastiği
Renkli deriler (dana derisi)
Kesim bıçağı
Masat, eğe
Çelik cetvel
Astarlık kumaş
Kenar tıraş makinesi

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, parçalı çanta kesim
ve kenar tıraşı işlemlerini yapınız. Yaptığınız işlemleri arkadaşlarınız ile karşılaştırınız.












İşlem Basamakları
Deri seçimi yapınız.
Arka gövde kesimini yapınız.
Ön gövde deri kalıpları için renk uyumuna
göre kalıpları kesiniz.
Kesilen gövde kalıplarının üzerine
numaraları yazınız.
Körük kalıbının da kesimini yapınız.
Gövde ağzı deri kesimini yapınız.
Sap ve sap ucu deri kesimini yapınız.
Gövde kalıbı ile gövde astar kesimi
yapınız.
Cep astar kesimi yapınız.
Gövde parçalarının kenar tıraşını yapınız.
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Öneriler
Deri seçiminde renk uyumuna ve deri
kalınlık uyumuna dikkat ediniz.
Deri renklerine uygun kalıpları deri
üzerine yerleştirmeye dikkat ediniz.
Kalıp numaralarını doğru yazdığınızdan
emin olunuz.
Düz kenarların kesimini çelik cetvel
yardımı ile yapınız.
Astar kesimini yapınız.
Tıraş yaparken bindirme işleminde altta
kalacak payların kenarlarını tıraşlamayı
unutmayınız.
Kesilen parçaları kontrol ederek eksik
parça kalmasına dikkat ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Çanta yapımında renk ve deri kalınlık uyumu estetik açıdan önemlidir.

2.

( ) Astar kesimi suni deriden yapılır.

3.

( ) Çanta sapı kesimi kalıpsız yapılmaz

4.

( ) Kenar tıraşı birleştirme sırasında altta kalan parçaya yapılır

5.

( ) Kesimi yapılan parçaları numaralandırmanın amacı parçaların eksik olmamasıdır.

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz
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UYGULAMALI TEST
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Deri kalınlık ve renk uyumuna göre deri seçimi yaptınız
mı?
2. Arka gövde kesimini yaptınız mı?
3. Ön gövde deri kalıpları için renk seçimine göre kalıpları
kestiniz mi?
4. Kesilen gövde kalıplarının üzerine numaraları doğru
yazdınız mı?
5.
Körük kalıbının da kesimini kaydırmadan yaptınız mı?
6. Gövde ağzı deri kesimini yaptınız mı?
7.
Sap ve sap ucu deri kesimini sap aksesuarı genişliğine
uygun yaptınız mı?
8. Cep astar kesimi yaptınız mı?
9.
Gövde ağzı kesimi yaptınız mı?
10. Gövde parçalarının kenar tıraşını bindirme paylarına dikkat
ederek yaptınız mı?

Evet

Hayır

1.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Bir Sonraki Öğrenme Faaliyeti”ne geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Parçalı çantayı modele uygun birleştirme tekniği ile birleştirecek ve montajını
yapacaksınız.

ARAŞTIRMA


Parçalı çanta modellerini inceleyiniz.



Parçalı çanta birleştirme tekniklerini araştırınız.



Edinmiş olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş grubunuz ile paylaşınız.

3. MONTAJ
Kesimi yapılan parçalar modele uygun olarak birleştirilir. Birleştirme işlemi el dikiş
tekniklerini uygulayarak ya da makinede dikerek yapılabilir. Makine dikişi ile birleştirme
daha sağlam olduğu için, makine dikişi daha çok tercih edilmektedir. Bazı modellerde
makine dikişi ile birleştirilen parçalar el dikiş teknikleri ile süslenmektedir.

3.1. Ön Gövde Hazırlama
Birleştirme işlemine orta parça üzerine yan parçaların birleştirilmesi ile başlanır. Orta
parçanın kenarlarına yapıştırıcı sürülür ve bindirme payı üzerine gelecek şekilde yan parçalar
yapıştırılıp dikilir ( Resim 3.1).

Resim :3.1. Ön gövde parçaların birleştirilmesi

Bütün parçalar modele uygun olarak, bindirme payları üst üste gelecek şekilde
yapıştırılıp dikilir. Birleştirme işleminde kenar tıraşı yapılan parçanın altta kalmasına dikkat
edilerek kaydırmadan dikilir ( Resim 3.2). Dikiş yaparken iplik rengi ile deri renginin
uyumuna da dikkat edilerek bütün parçalar birleştirilir ( Resim 3.3).
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Resim :3.2. Ön gövde parçaların dikilmesi

Resim :3.3. Hazırlanmış ön gövde

3.2. Astar Hazırlama
Astar hazırlamaya cep çalışmasından başlanır. Astarın cep çalışılacak parçasına, ağız
kısmından aşağı 3 cm ölçülür ve işaretlenir. Enine de ortaya gelecek şekilde13 cm işaretlenir.
İşaretlenen 13 cm uzunluğunda yer, fermuar yeri olarak kesilir. Çizginin iki başı V şeklinde
çıtlatılır. Bu rahat kıvrılmasını sağlayacaktır. Kesilen kısma astarın tersinden 1 cm
genişliğinde yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcı sürülen yer kenarlara 0,5 cm genişliğinde kıvrılır
(Resim 3.4).

Resim :3. 4 Fermuar yerinin açılması
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Açılan fermuar yerine kıvırmanın üstüne gelecek şekilde yapıştırıcı sürülür. Fermuar
dişlerinin açıkta kalmasına dikkat edilerek astara fermuar yapıştırılır. Fermuarın tersinden alt
kısmına yapıştırıcı sürülür. Astar cebi için kesilen cep parçasının kısa kenarı, fermuarın
kenarına yapıştırılır (Resim 3.5 ).

Resim :3.5. Astara cep yapıştırma

Fermuar dişlerine gelmeyecek şekilde astarın düz kısmından yapıştırılan cep kenarı
dikilir (Resim 3.6).

Resim 3.6: Astara cep dikimi

Astar cebinin diğer altta kalan ucu yukarı katlanarak fermuarın üst kenarına yapıştırılır
( Resim 3. 7).
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Resim 3.7: Astara cep yapıştırma

Alt ucu da yapıştırılan cep, alt ucunda olduğu gibi astarın yüz kısmından dikilir. Dikiş
yapılırken fermuar dişlerine dikişin gelmemesine dikkat edilir. Astarın yan kenarları da
dikilir. İplikler kesilerek temizlenir. Böylece astarda cep çalışması yapılmış olur (Resim 3.8).

Resim 3.8: Astarda cebin bitmiş hali

Hazırlanan ön deri gövdenin kenarlarına yapıştırıcı sürülür. Ön gövde üzerine cepsiz
astar alt köşen başlayarak yapıştırılır.
Arka gövde derisi kenarlarına da yapıştırıcı sürülür. Cep çalışması yapılan astar arka
gövde deri üzerine yapıştırılır. Böylece çanta parçaları astarlanmış olur.

3.3. Sap Ucu Hazırlama
Sap ucu, sapı körük ile birleştiren parçadır. Sap ucu hazırlamak kesilen sap ucunun
için parçanın içine bütün yapıştırıcı sürülür. Sap derisi kalıbından kıvırma payları
çıkartılarak suni deri ya da salpadan kesilen parça yapıştırılır. Uzun kenarları kıvrılır ve sap
tokası takılır ( Resim3.9). İki ucu ortalı gelecek şekilde birleştirilir ve iyice yapışması
sağlanır (Resim 3. 10).
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Resim 3.9: Sap tokası kenar kıvırması

Resim 3.10: Dikime hazır sap tokası

Körüğün ucundan itibaren işaretlenen 10 cm ölçülerek işaretlenir. İşaretli kısma
katlanan sap ucu dört tarafından dikilir (Resim 3.11 ).

.
Resim 3.11: Körüğe sap ucu dikimi

3.4. Ağız Kapama Façası Hazırlama
Faça derilerinin çeltikli kısmından itibaren uzun kenarlarına yapıştırıcı sürülür.
Kıvırma makinesinde kenar kıvırması yapılır. Kenar kıvırma üzerine iki taraflı bant çekilir.

23

Bandın üzerine gelecek şekilde fermuar yerleştirilir. Fermuar kenarlarından makinede dikilir
(Resim 3. 12).

Resim 3. 12 : Façaya fermuar dikme

3.5. Körük İle Ağız Façayı Birleştirme
Körük derinin dört kenarına yapıştırıcı sürülür. Aynı şekilde körük astar kenarlarına
da yapıştırıcı sürülür. Körük deri üzerine astar kaydırmadan yapıştırılır. Körüğün kısa uç
kısımlarına kıvırmalık yapıştırıcı sürülür ve kıvrılır. Kenar kıvırma yapılan körük uçlarına
tersinden yapıştırıcı sürülür. Façanın çeltikli kısmından itibaren körük façaya yapıştırılır
(Resim 3.13). Yapıştırılan kısım makinede dikilir, her iki uçta faça derisi birleştirilir (Resim
3.14).

Resim 3. 13 : Façayı körük ile birleştirme
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Resim 3.14: Körüğün iki ucunun faça ile birleştirilmesi

3.6. Körük ile Gövdeyi Birleştirme
Hazırlanan ön gövde, derinin alt kısmının ortasından itibaren çeltikli kısmı körüğün
çeltikli kısmına; düz kenarları, yüz yüze gelecek şekilde yapıştırılır. Bu şekilde kaydırmadan
dikilerek birleştirilir (Resim 3.15). Birleştirme işleminde iki parçanın birebir gelmesine
dikkat edilir.

Resim 3.15: Körüğün arka gövde ile birleştirilmesi

Aynı şekilde arka gövde de körük ile birleştirilir. Birleştirilen kısımlara -içinin temiz
görünmesi için- fitil dikilebilir (Resim 3. 16).
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Resim3.16 : Çantanın birleştirilmesi

Birleştirme işlemi tamamlanan çantanın düz yüzü çevrilir. Köşeler el ile düzeltilip,
düzgün olması sağlanır (Resim 3. 17).

Resim3.17:Montajı bitmiş çanta

3.7. Sap Montajı
Kesimi ve kenar tıraşı yapılan sap derisinin içine bütün yapıştırıcı sürülür. Çanta
sapında kullanılacak deri ince ise salpa ile besleme yapılır. Sap genişliğinden 1 cm kısa sapla
kesilerek sap içine yapıştırılır. Böylece çantanı sapının dayanıklılığıda artmış olur.
Yapıştırıcı sürülen sapın uzun kenarlar ortada birleşecek şekilde katlanarak yapıştırılır.
Kenarlara makinede dikişi çekilir. Sap birleştirme tokası takılır ve katlanarak ucu dikilir ve
sap ucundaki halkaya takılarak sap hazırlanmış olur.
Çanta sapı isteğe göre hazır kordondan da yapılır. Kordon sap uzunluğuna göre kesilir
ve ucuna sap tokası takılıp dikilir (Resim 3.18).
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Resim 3.18: Hazırlanmış uzun sap

3.8. Kalite Kontrol
Yapımı biten çantanın kalite kontrolü yapılır. İplikler yakılır. Çanta kenarları
düzeltilir. Sap tokları ve fermuarı kontrol edilir. Kalite kontrolü yapılan çanta kullanıma
hazır hâle gelmiş olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler











Kesimi yapılan deri ve iç aksam malzemeleri
Sap halkası
Fırça
Mermer
Kemik
Çekiç
Yapıştırıcı ve kutusu
Dikiş makinesi
Kenar kıvırma makinesi
Kemik

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, parçalı çanta
birleştirme ve montaj işlemlerini yapınız. Yaptığınız çantayı arkadaşlarınız çantası ile
karşılaştırınız.
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Ön gövde hazırlamak için orta parçanın
kenarlarına yapıştırıcı sürünüz.
 Yanlarına gelecek parçaları yapıştırınız
 Yapıştırılan parçaların üstünden makinede
dikiniz.
 Cep çalışması için cep yapılacak astarın
üst kısmından içeri 3 cm ölçünüz.
 Kenarlarından itibaren ortaya gelecek
şekilde 13 cm işaretleyiniz.
 İşaretlediğiniz kısmı kesiniz.
 Kesilen yerin kenar kıvırmasını yapınız.
 .Kenar kıvırmanın üzerine gelecek şekilde
1 cm genişliğinde yapıştırıcı sürünüz.
 Yapıştırıcının üzerine gelecek şekilde
fermuarı yapıştırınız.
 Fermuarın dişlerine gelmeyecek şekilde
fermuar kenarlarına yapıştırıcı sürünüz
 Cep için kesilen astarın bir kenarı fermuar
kenarına yapıştırınız.
 Diğer ucu da katlanarak fermuarın üst
kenarına yapıştırınız
 Astarın düz yüzünden makinede dikilir.
 Cebin yan kenarları da dikiniz.
 Hazırlanan cepli astar arka gövdeye
yapıştırınız.
 Diğer astarı da ön gövde üzerine
yapıştırınız.
 Sap ucu için sap ucunun içine bütün
yapıştırıcı sürünüz.
 Besleme malzemesi kullanılacaksa ortalı
yapıştırınız.
 Sap ucunun uzun kenarları kıvırınız.
 Sap tokasını takınız ve ortada birleşecek
şekilde ikiye katlayınız.
 Körüğün dar kısmından itibaren 10 cm
ölçüp işaretleyiniz.
 İşaretlenen yere sap ucu yapıştırıp dikiniz.
 Ağız façasının çeltikli kısmından itibaren
kıvırmalık yapıştırıcı sürünüz.
 Yapıştırıcı
sürülen
kısmın
kenar
kıvırmasını yapınız.
 Kenar kıvırmanın üzerine çift taraflı bant
çekip üzerine fermuarı yapıştırınız.

 Yapıştırıcıyı taşırmadan sürünüz
 Kenar tıraşı yapılan parçaların üzerine
gelecek
şekilde
diğer
parçaları
yapıştırınız.
 Dikiş ipliğin renginin deri ile uyumlu
olmasına dikkat ediniz
 Dikişi kaydırmadan yapmaya dikkat
ediniz
 Ölçüleri alırken dikkatli olunuz
 Kesilen 13 cm’ lik yerin uçlarını verev
çıtlatınız
 Kıvırmayı 0,5 cm genişliğinde yapınız
 Fermuarı
yapıştırırken
fermuar
dişlerinin açıkta kalmasına dikkat
ediniz.
 Fermuar kenarlarına gelmeyecek şekilde
yapıştırıcı sürmeye dikkat ediniz
 Cebi fermuar dişlerine gelmeyecek
şekilde yapıştırmaya dikkat ediniz
 Cebi katlayarak fermuarın üst kısmına
gelecek şekilde yapıştırmaya dikkat
ediniz.
 Astarın tersinde fermuarın kenarlarından
makinede dikiniz
 Fermuarın yan kenarlarını da makinede
dikiniz.
 Astar ile derinin birebir gelmesine
dikkat ediniz.
 Sap uçlarının iki uzun kenarını
makinede kıvırınız.
 İki ucun tam ortada birleşmesine dikkat
ediniz.
 Sap ucunu tam körüğün ortasına gelecek
şekilde yapıştırınız.
 Sap ucunu körüğe sağlam dikmeye özen
gösteriniz
 Kıvırma işlemlerinde çeltik işaretlerine
dikkat ediniz.
 Kenar kıvırmalarını deriyi katlamadan
yapmaya özen gösteriniz.


 Çift taraflı bandın kıvırmanın tam
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 Fermuarın
kenarlarından
makinede
dikiniz.
 Körüğün içine bütün yapıştırıcı sürünüz.
 Körük astarını körük derisine yapıştırınız.
 Körük kısa kenarlarına ve faça kısa
kenarlarına yapıştırıcı sürünüz.
 Körüğün kısa kenarını façanın çeltikli
kısmından itibaren düz kısımları yüz yüze
gelecek şekilde yapıştırıp dikiniz.
 Gövde kenarlarına yapıştırıcı sürünüz
 Gövdenin ve körüğün çeltikli kısımları üst
üste gelecek şekilde gövde ile körüğü
birleştiriniz.
 Aynı şekilde diğer gövde parçası ile de
birleştiriniz.
 Çantanın birleştirilen yerlerine fitil
çekiniz.
 Çanta sap derisinin iç kısmına bütün
yapıştırıcı sürünüz.
 Sapı
ikiye
katlayıp
kenarlarından
makinede dikiniz.
 Sap birleştirme tokasına kenarlarından
geçirerek, dikiniz.
 Sapı, sap tutkacına takıp çantaya geçiriniz.
 Bitmiş çantanın kalite kontrolünü yapınız.
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üzerine gelmesine dikkat ediniz.
Makine dikişi yaparken fermuar
dişlerine gelmemesine dikkat ediniz.
Körük deri ile astarın tam üst üste
gelmesine dikkat ediniz.
Astarın deride potlu yapmamasına
dikkat ediniz.
Derilerin düz kısımlarının yüz yüze
gelmesine dikkat ediniz.
Gövdeye kenarlarına yapıştırıcıyı fazla
taşırmadan sürmeye özen gösteriniz
Çeltikli kısımların üst üste gelmesine
dikkat ediniz.
Parçaları birleştirirken birebir gelmesine
dikkat ediniz.
Dikişleri düzgün çekmeye dikkat ediniz
Çanta sapını tam ortada birleşecek
şekilde ikiye katlayınız.
Kenarların iyice yapışmasına dikkat
ediniz
Kaydırmadan
sapın
kenarlarından
makine dikişi çekiniz.
Sap tokasını geçirip, dikişin sağlam
olmasına dikkat ediniz.
Çanta üzerindeki iplikleri yaparken
dikkatli olunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız
1.

( ) Parçalı çanta yapımında çeşitli ağız kapama teknikleri kullanılabilir.

2.

( ) Sap sadece deriden hazırlanır.

3.

( ) Sap tutkacı sapı gövdeye bağlayan parçadır.

4.

( ) Parçalı çanta birleştirmesinde elde ve makinde birleştirme tekniklerinin ikisi de
aynı çanta üzerinde kullanılabilir.

5.

( ) Biye ile temizleme tekniği çantanın iç kısmında da kullanılır.

6.

( ) Faça çantanın ön gövde parçasıdır.

7.

( ) Çanta sapında standart ölçüler vardır. Bu ölçülerin dışına çıkılmaz.

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.
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UYGULAMALI TEST
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Değerlendirme Ölçütleri
Ön gövde hazırlamak için ortaya gelecek parçanın
kenarlarına yapıştırıcı sürdünüz mü?
Yanlarına gelecek parçaları yapıştırınız mı?
Yapıştırılan parçaların üstünden makinede kaydırmadan
diktiniz mi?
Cep çalışması için cep yapılacak astarın üst kısmından
içeri 3 cm ölçtünüz mü?
Kenarlarından itibaren ortaya gelecek şekilde 13 cm
işaretlediniz mi?
İşaretlediğiniz 13 cm’ lik kısmı kaydırmadan kestiniz mi?
Kesilen yerin kenar kıvırmasını yaptınız mı?
Kenar kıvırmanın üzerine gelecek şekilde 1 cm
genişliğinde yapıştırıcı sürdünüz mü?
Yapıştırıcının üzerine gelecek şekilde fermuarı
yapıştırdınız mı?
Fermuarın dişlerine gelmeyecek şekilde fermuar
kenarlarına yapıştırıcı sürdünüz mü?
Cep için kesilen astarın bir kenarı fermuar kenarına
yapıştırdınız mı?
Diğer ucunu da katlanarak fermuarın üst kenarına
yapıştırdınız mı?
Astarın düz yüzünden makinede diktiniz mi?
Cebin yan kenarlarını da diktiniz mi?
Hazırlanan cepli astar arka gövdeye yapıştırınız mı?
Diğer astarı da ön gövde üzerine yapıştırınız mı?
Sap ucu için sap ucunun içine bütün yapıştırıcı sürdünüz
mü?
Besleme malzemesini ortalı yapıştırdınız mı?
Sap ucunun uzun kenarları kıvırdınız mı?
Sap tokası takıp,ortada birleşecek şekilde ikiye şekilde
ikiye katladınız mı?
Körüğün dar kısmından itibaren 10 cm ölçülüp
işaretlediniz mi?
İşaretlenen yere sap ucunu yapıştırıp diktiniz mi?
Ağız façasının çeltikli kısmından itibaren kıvırmalık
yapıştırıcı sürdünüz mü?
Yapıştırıcı sürülen kısmın kenar kıvırmasını yaptınız mı?
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Kenar kıvırmanın üzerine çift taraflı bant çekip üzerine
fermuarı yapıştırdınız mı?
Fermuarın kenarlarından makinede diktiniz mi?
Körüğün içine bütün yapıştırıcı sürdünüz mü?
Körük astarını körük derisine yapıştırdınız mı?
Körük kısa kenarlarına ve faça kısa kenarlarına yapıştırıcı
sürdünüz mü?
Körüğün kısa kenarını façanın çeltikli kısmından itibaren
düz kısımları yüz yüze gelecek şekilde yapıştırıp diktiniz
mi?
Gövde kenarlarına yapıştırıcı sürdünüz mü?
Gövdenin ve körüğün çeltikli kısımları üst üste gelecek
şekilde gövde ile körüğü birleştirdiniz mi?
Aynı şekilde diğer gövde parçası ile de birleştirdiniz mi?.
Çantanın birleştirilen yerlerine fitil çektiniz mi?
Çanta sap derisinin iç kısmına bütün yapıştırıcı sürdünüz
mü?
Sapı ikiye katlayıp kenarlarından makinede diktiniz mi?.
Sap birleştirme tokasına kenarlarından dikip sap tutkacına
takarak çantaya taktınız mı?
Bitmiş çantanın kalite kontrolünü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Gerekli araç gereç ve donanımın bulunduğu ortamda değişik ıstampalarla kesim
yapınız. Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Değerlendirme Ölçütleri
Kalıp Hazırlamak
Parçalı çanta modelini belirlediniz mi?
Çanta parçalarını gövde ve körüğü milimetrik ölçülendirip,
ölçü formuna geçirdiniz mi?
Model ölçü formuna uygun gövde ve körük kalıpları
hazırladınız mı?
Arka gövde kalıbı üzerinden ön gövde parça deri kalıplarını
modele uygun çizip kesimini yaptınız mı?
İç aksam ve ağız deri (faça ) kalıplarını ölçüye uygun çizip
kesimini yaptınız mı?
Kalıpların mukavvadan kesimini yapıp kenarlarını
zımparaladınız mı?
Kesim Yapmak
Deri seçimini renk ve kalınlık uyumuna göre yaptınız mı?
Çantanın deri ve astar parçaları kesimini, büyük parçadan
başlayarak yaptınız mı?
Deri parçaların kıvırma ve bindirme paylarına kenar tıraşı
yaptınız mı?
Montaj Yapmak
Ön gövde hazırlamak için orta parçanın kenarlarına gelecek
parçaları yapıştırdınız mı?
Yapıştırılan parçaların üstünden makinede kaydırmadan
diktiniz mi?
Cep çalışması için cep yapılacak astarın üst kısmından içeri 3
cm ortaya gelecek şekilde de 13 ölçtünüz mü?
İşaretlediğiniz 13 cm’ lik kısmı kesip kenar kıvırması yaptınız
mı?
Kenar kıvırmanın üzerine gelecek şekilde 1 cm genişliğinde
yapıştırıcı sürüp üzerine fermuarı yapıştırdınız mı?
Fermuar kenarlarına yapıştırıcı sürüp astarın bir ucunu
yapıştırdınız mı?
Astarın diğer ucunu fermuarın üst kısmına yapıştırdınız mı?
Astarın düz yüzünden fermuar ve cep kenarlarını makinede
diktiniz mi?
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18.

Hazırlanan cepli astar arka gövdeye yapıştırınız mı?

19.

Sap ucunun içine bütün yapıştırıcı sürüp besleme malzemesini
yapıştırdınız mı?

20.
21.
22.

Besleme üzerine kenar kıvırmasını yaptınız mı?
Sap tokasını takıp körük üzerine diktiniz mi?
Ağız façasının çeltikli kısmından itibaren kıvırmalık yapıştırıcı
sürüp, kenar kıvırmasını yaptınız mı?
Kenar kıvırmanın üzerine çift taraflı bant çekip üzerine
fermuarı yapıştırdınız mı?
Fermuarın kenarlarından makinede diktiniz mi?
Körüğün içine bütün yapıştırıcı sürüp, astarı yapıştırdınız mı?
Körük kısa kenarlarına ve faça kısa kenarlarına yapıştırıcı
sürdünüz mü?
Körüğün kısa kenarını façanın çeltikli kısmından itibaren düz
kısımları yüz yüze gelecek şekilde yapıştırıp diktiniz mi?
Gövde kenarlarına yapıştırıcı sürdünüz mü?
Gövdenin ve körüğün çeltikli kısımları üst üste gelecek şekilde
gövde ile körüğü birleştirdiniz mi?
Aynı şekilde diğer gövde parçası ile de birleştirdiniz mi?
Çantanın birleştirilen iç kısmına fitil çektiniz mi?
Çanta sap derisinin iç kısmına bütün yapıştırıcı sürdünüz mü?
Sapı ikiye katlayıp kenarlarından makinede diktiniz mi?
Sap birleştirme tokasına kenarlarından dikip, sap tutkacına
takarak çantaya taktınız mı?
Bitmiş çantanın kalite kontrolünü yaptınız mı?

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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