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YETERLĠK

Perde aksesuarı üretmek

MODÜLÜN TANIMI

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, perde aksesuarlarını üretmeye
hazırlık yaparak perde bağı dikimi yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Perde aksesuarları üretmeye hazırlık yapabileceksiniz.
2. Perde bağı dikimine hazırlık yapabileceksiniz
3. Kullanım alanına uygun perde bağı dikebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Uygun, aydınlık ve geniĢ bir atölye ortamı
Donanım: Düz dikiĢ makinesi, overlok, çalıĢma masası,
sandalye, ütü, ütü masası ve yardımcı gereçler, kaynak
kitaplar, elektronik bilgi kaynakları, kumaĢ örnekleri,
süsleme örnekleri ve gereçleri, çeĢitli ürün katalogları, desen
çizim araç gereçleri vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra
verilen boĢluk doldurma, çoktan seçmeli, soru-cevap gibi
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Perdelerin vazgeçilmez tamamlayıcı unsurları olan perde aksesuarları, çoğunlukla
yaĢadığımız mekânlarda, sıcaklık, samimiyet, ilginçlik ve perdenin iĢlevsel olması amacıyla
kullanılır.
Günümüzde dekorasyon, önemli bir sanat dalı hâlini almıĢtır. Perde aksesuarları
modülü, siz öğrencilere Dekoratif Ev Tekstili dalının Ev Tekstili dersinde uygulamaya
konulmuĢtur.
Nasıl ve ne kadar perde aksesuar kullanacağınız aslında tümüyle sizin yaratmak
istediğiniz tarza ve atmosfere bağlıdır. Bu yüzden öncelikle ne tür bir Perde aksesuarı
kullanacağınıza karar vermelisiniz.
Perde aksesuarları hazırlanırken bu konuda verilen bütün ayrıntılar göz önünde
bulundurulmalıdır. Dekoratif ev aksesuarları geniĢ kapsamı bulunmakla birlikte bu modülde
uygulamalar daha çok ev tekstili ve dikiĢ teknikleri olarak yapılacaktır.
ÇalıĢmalarda baĢarı kazanabilmek için konu ile ilgili teknik bilgiler yeterince
incelenmeli, iĢlemler gereği gibi uygulanmalıdır.
Siz de bu faaliyeti baĢarı ile tamamladığınızda kaliteli ve ihtiyaçlara uygun perde
aksesuarları hazırlayabileceksiniz. Bunun yanı sıra yaptığınız ürünler ile ekonomik gelir de
sağlayabilirsiniz.
Bu modülde öğrendikleriniz, diğer modüllerde de size rehber olacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda perde
aksesuarları tanımını yaparak, kullanım alanlarını sınıflandırabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Perde aksesuarlarının, kullanım alanları ve çeĢitleri ile ilgili araĢtırma yaparak
perdeleri tanıtan bir sunu hazırlayınız.



Hazırladığınız sunuyu uygulama faaliyeti kapsamında sınıfa sununuz.

1. PERDE AKSESUARLARI ÜRETMEYE
HAZIRLIK
1.1. Perde Aksesuarları
Aksesuarlar genel olarak tamamlayıcı unsurlardır. Perde aksesuarları da tamamlayıcı
süsleme unsurudurlar. Çoğunlukla yaĢadığımız mekânlarda ki perdelerin ortama çekicilik,
sıcaklık, samimiyet, ilginçlik gibi arzu ettiğimiz bir duyguyu yaratmanın yanı sıra, kullanım
kolaylığı sağladıkları için önemlidirler.
Perde aksesuarları, tekstil, metal ve ahĢap olmak üzere farklı grupları bulunur. Perde
tasarımları ve süslemelerinin vazgeçilmez, tamamlayıcı aksesuarlarıdır.
Aksesuarlar, gözde unsurlar olarak önemlerini koruyor ama daha da önemlisi artık
onları belli bir amaca yönelik olarak doğru ve iĢlevsel kullanmaktayız.
Perde aksesuarlarını perdemizin özelliğine göre seçim yapabiliriz. Ġnsanlar
çevrelerinden aldıkları çeĢitli etkilerle kiĢisel görüĢleri, düĢünceleri ve birikimleri sonucu
olarak renkler, perde stilleri, eĢyalar ve dekorasyon hakkında değiĢik zevklere sahiptir.
Öncelikle perde aksesuarı kullanmak istediğimiz odayı dikkatlice inceleyip ve burada nasıl
bir perde seçmek istediğinize karar vermeliyiz.
Bu durumda seçeceğimiz perde aksesuarın ebatlarının perdemizin ebatlarıyla ve
modeliyle uyum içinde olmasına dikkat etmeliyiz.
Ne miktarda ve nasıl aksesuarlar kullanacağımız, perdemizin kullanım alanına,
kumaĢına, model özelliğine ve yaratmak istediğimiz tarz ve atmosfere bağlıdır. Bu yüzden
öncelikle ne tür bir dekorasyon tarzından hoĢlandığınıza karar verilmelidir. Örneğin modern
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bir dekorasyondan hoĢlanıyorsak, mümkün olduğunca sade ve yalın aksesuarlar seçip bunları
düzenli bir Ģekilde yerleĢtirmeliyiz.
Bir perde aksesuarlarında, iĢlevsellik ve estetik dengesi çok iyi kurulmalıdır.

1.2. Perde Aksesuarlarının Kullanım Alanları
1.2.1. Perde Tekstil Aksesuarları
KumaĢ perde tasarımları, mekânın dekorasyon çizgisi ile birlikte, kullanıcısının
ihtiyaçlarına ve yaĢam tarzına paralel hazırlanmalıdır. Dolayısıyla kumaĢ perde aksesuarları
için perdenin kendi kumaĢından ya da perdeyle uyumlu tekstil malzemelerinden
yararlanılarak yapılan yardımcı tekstil aksesuarlarıdır.
Tekstil perde aksesuarlarını perde bağları ve perde süsleme aksesuarları olarak
gruplandırabiliriz.
1.2.1.1. Perde bağları
Perdeleri yanlarda toplamakta kullanılan ve estetik bir görünüm veren yardımcı
malzemedir. Bunlar, perdelerin açık tutulmasına ve gün ıĢığının odaya girmesine yardım
ederler (Resim 1.1).
Hazır kordonlardan yapılmıĢ olan perde bağları ile perdenin kumaĢından hazırlanan
perde bağları bulunmaktadır.

Resim 1.1: Perde Bağı

Perde bağları kendi aralarında çeĢitli gruplara ayrılır.
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Perde Kordon bağları

Perdelerinizi farklı bağlarla süsleyip dekore edebilirsiniz. Bu bağlar hem evinize farklı
bir hava katacak, hem de perdeleriniz eskisinden daha Ģık duracak. Kalın örgü bağlar kordon
bağları oluĢturur. Bunlar: Braçol, Kordon/Halat, Anahtarlık/Rozetlerdir.


Braçol

Özellikle fon perdeleri kenarlarda toplamak için kullanılır. Fon perdeleri kenarlara
toplamaya yarayan, uçları püsküllü kalın örgü kordonlardır (Resim 1.2 )ÇeĢitli renk ve
modellerde tasarlanmıĢ Ģekilleri mevcuttur. Ayrıca perde tasarımına bağlı olarak modelin
değiĢik yerlerinde kullanılabilir. Ġplik cinsine göre, Ģönilden ketene kadar, boncuk
süslemeliler dahil olmak üzere farklı seçenekleri vardır(Resim 1.3).

Resim 1.2: Fon Perde Kenar Toplama Braçol örnekleri
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Resim 1.3. ÇeĢitli Braçol Örnekleri


Kordon/ Halat

Pano veya fon perde dediğimiz kalın kumaĢtan süsleme perdeleri kenarlara toplamaya
yarayan kalın örgü ipten yapılmıĢ perde aksesuarlarıdır (Resim 1.4 ) Ayrıca perde tasarımına
bağlı olarak modelin değiĢik yerlerinde kullanılabilir. ġönilden ketene kadar farklı
seçenekleri vardır. Farklı renkte ipler kullanılarak tasarlanmıĢtır. Perdeyle bütünleĢmesi
düĢünülmüĢtür (Resim 1.5)

Resim 1.4: Fon Perde Kenar Toplama Kordon
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Resim 1.5. ÇeĢitli Kordon Örnekleri



Anahtarlık / Rozet

Genelde stor ve katlamalı gibi mekanizmalı perdelerin eteklerinde sarkıt Ģeklinde
kullanılır. ġönilden ketene kadar farklı seçenekleri vardır.

Resim 1.6. Anahtarlık modelleri



Perde kumaĢ Bağları

Perde aksesuarları birçok amaca hizmet eder. Genellikle, perdenin kumaĢından
hazırlanır. Fakat biye, fırfır, geçirilebildiği gibi dilimli ya da fiyonk olarak da çalıĢılabilir.
Uygun renklerde istediğimiz kumaĢtan veya örgüden özgün, perde bağı tasarımları da
yapılabilir.
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Resim.1.7. çeĢitli perde bağı örnekleri
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1.2.1.2. Perde Süsleme Aksesuarları
Perdelerin yan ve alt kenarlarına ya da herhangi bir bölgesini süslemek amacıyla
uygulanan, iĢlemlerdir. Bunlar: Saçak, Püskül, Bolyon, bordür, sutaĢı ve çeĢitli süsleme
malzemelerinden oluĢur.


Saçak Püskül Bolyon

Fon, dilim, kulak veya katlamalı perde eteklerinin altlarında kullanılan, Ģönilden
ketene kadar, boncuk süslemeliler dahil olmak üzere farklı seçenekleri bulunan
aksesuarlardır.

Resim 1.8: Saçak Püskül Bolyon örnekleri

Resim.1.9: Ġncili saçaklar

Resim 1.10: Kristal boncuklu saçaklar
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Resim :1.11:KuĢ tüyü püsküller

Resim:1.12: ÇeĢitli saçak/püskül/bolyon örnekleri
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Resim 1.13. Perde sallantıları



Bordür

Fon ve katlamalı gibi perdelerin etek veya kenarlarında kullanılır. GeniĢlikleri modele
göre değiĢken Ģerit aksesuarlardır. Katalog üzerindeki belli desenler seçilerek geniĢliği ~3-10
cm arasında değiĢen kumaĢ Ģeritlere, özel makinelerde nakıĢ veya aplike yapılarak iĢlenir.
KiĢiye özel yazı veya resim istendiği takdirde, bunlar bilgisayar ortamında desene çevrilerek
yine kumaĢ Ģerit üzerine iĢlenebilirler.
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Resim: 1.14. bordür örnekleri



Su TaĢı

Genelde stor ve katlamalı gibi mekanizmalı perdelerin eteklerinde Ģerit Ģeklinde
kullanılır.

Resim 1.15. SutaĢı örnekleri
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Resim1.16: perde örgü süsleme bağı

Resim 1.17: ÇeĢitli perde süsleme hazır bağlar
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1.2.2. Perde Metal Aksesuarları
Metal aksesuarlar, perde modeline bağlı olarak kullanılan tasarımın tamamlayıcı
unsurlarıdır. AhĢap gruplarda eskitmeden, antik boyamaya kadar birçok seçenek mevcuttur.
Metal gruplarda ise nikel, mat nikel, pirinç, mat pirinç, bakır oksit, alüminyum ve çelik
olmak üzere birçok seçenek vardır.


Perde boru ve çubukları/Rustik

Ev dekorasyonlarınızda Rustik Perde modelleri de korniĢ sistemine uygulanabilir.
TaĢıyıcı boru yardımıyla duvara ya da tavana monte edilirler, montajı özel ayakları ile
kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca seçmiĢ olduğumuz birçok perde modeli de rustik sisteme
uygulanabilmektedir.
AhĢap ve metal seçenekleri mevcuttur. Boru çapları modele göre 25 mm ile 50 mm
arasında değiĢmektedir. Metallerde özellikle oluklu ve eskitme renkler, yapılan klasik
çalıĢmalara farklı bir boyut kazandırır.

Resim 1.18. Ġkili Ve Tekli Rustikler

Resim 1.19. Açılır Kapanır Rustikler

Resim 1.20. Ağaç Rustik Modelleri



Perde Boru ve Çubuk BaĢlıkları :

AhĢap ve metal seçenekleri mevcuttur. Modern tasarımlardan, klasik çizgilere kadar
birçok model seçenekleri bulunur. Kullanılan boru çapına göre baĢlıklarda ayarlanmıĢtır.

14

Resim 1.21.Altın Ve Antik Eskitme Alüminyum Rustik Aksesuar ÇeĢitleri
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Resim 1.22. AhĢap Rustik Aksesuar ÇeĢitleri



Perde mandalları

Tül ve kumaĢ perdeleri gerdirme sistem üzerinde taĢımaya yarayan aksesuarlardır.
Renk seçenekleri nikel ve sarıdır.

Resim 1.23. Halkalı Krom Perde Mandallar
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Perde Rozetleri

Tasarıma bağlı olarak perde modelinin farklı noktalarında kullanılabilecek
aksesuarlardır. Örneğin dilim araları, perde kuĢaklarının üzerleri gibi

Resimw 1.24. Rozetler /ambraslar



Perde Kapsülleri : Serbest pile çalıĢmalarında kullanılan halkalardır. Çapları 4
cm ile 6 cm arasında değiĢmektedir. Mevcut renkler, mat nikel, mat sarı, sarı ve
nikeldir.

Resim 1.25. Kapsüller
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Perde KuĢak ve Braçol Kancaları / Renso

Fon perdeleri kenarlara eklemek için kuĢak veya braçolların takıldığı, duvarlara monte
edilen metal kancalardır Metal seçenekleri mevcuttur. Mevcut renkler, mat nikel, mat sarı,
sarı, nikel, bakır oksit ve ferforjen olabilmektedir.

Resim:1.26. Renso Perde Ve Renso Örnekleri
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…

Resim:1.27. Perde KuĢak Ve Braçol Kanca örnekleri



Fon Perde ve Kanat Tutucu Kollar / Ambrans:

Perde fon ve kanatlarını kenarlarda toplamaya, taĢımaya yardımcı, braçol ve
kuĢakların takıldığı, uçları süslemeli metal dekoratif aksesuarlardır. Metal ve ahĢap
seçenekleri mevcuttur. Mevcut renkler, mat nikel, mat sarı, sarı, nikel, bakır oksit ve
ferforjedir.
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Resim 1.28. Ambras örnekleri



Perde Gerdirme Sistemleri

Kalınlıkları değiĢken gerdirilmiĢ çelik veya çelik örme, tellerden yapılmıĢ perde
taĢıyıcı aksesuarlardır. Mevcut renkler, mat nikel, mat sarı, nikel ve sarıdır.

Resim 1.29. Gerdirme Sistemi Örnekleri



KorniĢ

KorniĢ tavana dübel ya da tahtayla sabitlenmiĢ perdelerimizi asmaya yarayan oluklu
bir raydır. Günümüzde daha çok PVC den üretilen korniĢler tercih edilmektedir. Alüminyum
ve ahĢap modelleri de mevcuttur.
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Resim 1.30: KorniĢ



Halkalar, yüzükler

Perdeyi korniĢe asmak ve perdenin sağa sola hareketini sağlayarak açılıp kapanmasına
yardımcı olan, metal ya da plastikten üretilen aksesuarlardır.

Resim 1.31. Halkalar, Yüzükler

Resim 1.32. ÇeĢitli Halka Örnekleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Perde aksesuarlarıyla ilgili bir sunum hazırlayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 AraĢtırma için ön hazırlık yapınız.
 Gözlem yapınız.
 Verilen kaynakçaları tarayınız.

 Perde aksesuarlarını araĢtırınız.

 Perde
aksesuarlarının
alanlarına göre ayırınız.

kullanım

 Elektronik ortamdan, perde aksesuar
satan
mağazalardan,
dekorasyon
dergilerinden araĢtırabilirsiniz.

 Sunum
için
kaynakçalarınızı
gruplandırınız.
 Kaynakçaya göre sunum planlaması
 Edindiğiniz
bilgileri
kaynakça
yapınız.
kullanarak sunumunuzu hazırlayınız.
 Sunumu
planladığınız
Ģekilde
tamamlayınız.
 Sunumunuzu son kez gözden geçiriniz
 Kendinize güvenin
 Hazırladığınız sunumu sınıfa sununuz.
 Geri dönütleri sınıf arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Aksesuarlar genel olarak ……………………………..unsurlardır.

2.

……………………………………. yanlarda toplamakta kullanılan ve estetik bir
görünüm veren yardımcı malzemedir.

3.

………………………..Saçak, Püskül, Bolyon, bordür, su TaĢı ve çeĢitli süsleme
malzemelerinden oluĢur.

4.

……………………….genelde stor ve katlamalı gibi mekanizmalı perdelerin
eteklerinde sarkıt Ģeklinde kullanılır.

5.

Kalın örgü bağlar……………………………… oluĢturur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam
sağlandığında, özgün perde aksesuarı hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Mekâna ve perdeye uygun perde aksesuarları ve malzeme araĢtırması yapınız.



AraĢtırmalarınızda elektronik ortamdan, perde mağazalarından ve dergilerden
yararlanınız.



Bulduğunuz örnekleri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. PERDE BAĞI DĠKĠMĠ ĠÇĠN ÖN
HAZIRLIK
2.1. Perde KumaĢ Bağları modeline Göre KumaĢ Seçimi
Perde aksesuarları, evin her bölümünde (salon, oturma odası, çocuk odası, mutfak,
banyo), ofislerde, kafeteryalarda, pastanelerde, eğlence mekânları ve restoran gibi yerlerde
önemli bir tamamlayıcıdır. kullanılan aksesuarlar, kullanıldıkları mekâna zenginlik katar.
Perde bağları seçmede en önemli konu üretilecek perde bağının kullanım alanı ve
perdenin model özelliğine uygun olmasıdır. Mekânın yapısı, kullanım amacı, kimlerin
kullanacağı düĢünülerek önce model belirlenir, daha sonra kumaĢ seçimi yapılır.
Kullanılması düĢünülen kumaĢlardan örnekler alınıp, taslak üzerinde yerleĢtirilerek,
incelenir. Bu Ģekilde model, kumaĢ, doku, desen ve renk konusunda en doğru kararı vermek
mümkün olabilir. KumaĢların dökümü, inceliği, kalınlığı ve desen özelliklerinin de modelle
uyum içinde olması modelin istenilen etkiyi yapması açısından önem taĢımaktadır.

2.1.1. KumaĢ Seçimi Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar


Pencerenin özelliğine göre (geniĢ, dar, yüksek, köĢe pencere v.b gibi)
seçilmelidir. Örneğin, geniĢ pencerelerde perde bağı desenli aksesuarlar, boyuna
değil enine kullanılabilir.



Perdeleri süslemedeki kullanılan harç, Ģerit, kordon, saçak gibi gereçler modele,
kumaĢa, stile, renk, doku ve desen yönünden uyum sağlamalıdır.
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Perde KumaĢ Bağları renginin seçimi, çok önemlidir. Perde aksesuar bağ rengi,
odadaki geniĢ bir yüzeydeki renge ya da en az kullanılan renk ya da kullanıldığı
alanda kombine olacak Ģekilde olmalıdır.



Perde modelinde kullanılacak perde bağları kumaĢı modelle uyum içinde olması
gerekir



Kullanılacağı mekânın dekorasyonu göz önünde bulundurularak perdenin
aksesuarının döĢeme tarzına ve kullanılan kumaĢlarla uyumlu olmalıdır.



Odanın ıĢık alma durumu kumaĢ seçiminde( karanlık, aydınlık, loĢ, çatı katı v.b
gibi ) göz önünde bulundurulmalıdır.



Kullanılacak mekâna uygunluğuna (salon, banyo, çocuk odası v.b gibi) dikkat
edilmelidir.



Seçilen perde bağ kumaĢı bakımı ve kullanımı kolaylık sağlamalıdır.



Perdelerde olduğu gibi perde bağlarında da aile fertlerinin ihtiyaçları ve zevkleri
göz önüne alarak hazırlanmalıdır.

2.2.2. Perde KumaĢ Bağları Model Seçimi















Perde aksesuarı kumaĢ bağları kullanım alanına uygun modeller araĢtırılır.
Perdele aksesuarı kumaĢ bağı modelinin evin tarzına uyum sağlamasına varsa
pencere kusurlarının giderilmesine uygun olması gerekir.
Seçilen model perde aksesuarın fonksiyonelliğine katkı sağlamalıdır.
Perde aksesuarı süslemedeki kullanılan harç, Ģerit, kordon, saçak gibi gereçler
modele, kumaĢa, stile, renk, doku ve desen yönünden uyum sağlamalıdır.
Çocuk odalarında yapılan perde aksesuarı(perde bağları) süslemeler, çocuğun
yaĢına ve zevkine uygun olmalıdır. Mutfakta ise temizliği ve bakımı kolay olan
kumaĢ ve modeller tercih edilmelidir.
Ġklim ve odanın güneĢ durumu perde aksesuarı model seçiminde göz önünde
bulundurulmalıdır.
Perde modelinde kullanılacak perde bağları boyları pencere, Ģekline uygun
olmalıdır
Perde modelinde kullanılacak perde bağları perde modeliyle uyum içinde
olması gerekir.
Kullanılacağı mekânın dekorasyonu göz önünde bulundurulmalıdır.
Seçilen model aksesuarın fonksiyonelliğine katkı sağlamalıdır.
KiĢisel zevkler göz önünde bulundurulmalıdır.
Kullanılacak yerdeki renk uyumuna dikkat edilmelidir.
Kullanım amacı belirlenmelidir.
Seçilen model aksesuarın bakımı ve kullanımına kolaylık sağlamalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Perde bağı dikimi için hazırlık yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler







 Perde bağı kumaĢları araĢtırınız.

 Perde bağı modellerini araĢtırınız

 Perde bağı modellerinde
kumaĢları öğreniniz.






kullanılan




 Bilgilerinizi
paylaĢınız.

sınıfta

arkadaĢlarınızla
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AraĢtırma için ön hazırlık yapınız
Gözlem yapınız.
KumaĢ numunelerini inceleyiniz
AraĢtırma sonuçlarını derleyiniz
Perde bağı kataloglarını inceleyiniz
Perde modellerinin oluĢturulması ile
ilgili görsel çalıĢmaları izleyiniz.
Ġlgili
web
sayfalarından
perde
modellerini inceleyiniz
AraĢtırma sonuçlarını derleyiniz.
BitmiĢ perde bağı örneklerini inceleyiniz
Gözlem yapınız.
BitmiĢ perde bağı modellerinde hangi
kumaĢlar kullanılmıĢ öğreniniz.
AraĢtırma sonuçlarını derleyiniz.
AraĢtırma sonucu edindiğiniz bilgileri
değerlendiriniz
Bilgilerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
PaylaĢımlarınızı değerlendiriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki sorular; doğru ve yanlıĢ olarak hazırlanmıĢtır. Verilen ifadeye göre
parantez içine doğru ise “D”, yanlıĢ ise “Y” yazınız.
1.

( ) Perde bağları seçmede en önemli konu üretilecek perde bağının kullanım alanı ve
perdenin model özelliğine uygun olmasıdır.

2.

( ) Mutfakta temizliği ve bakımı kolay olan kumaĢ ve modeller tercih edilmelidir.

3.

(

) Perdele aksesuarı kumaĢ bağı modelinin evin tarzına uyum sağlamasına varsa

pencere kusurlarının giderilmesine uygun olması gerekmez.

4.

( ) KiĢisel zevkler göz önünde bulundurulmaz.

5.

( ) Perdeleri süslemedeki kullanılan harç, Ģerit, kordon, saçak gibi gereçler
modele, kumaĢa, stile, renk, doku ve desen yönünden uyum sağlamalıdır

6.

( ) Aksesuarın bakımı ve kullanımına kolaylık sağlamalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam
sağlandığında, özgün perde bağı hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Perdeye uygun özgün süs ve malzeme araĢtırması yapınız.



AraĢtırmalarınızda elektronik ortamdan, dekoratif ve dergilerde yararlanınız.



Bulduğunuz örnekleri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. PERDE BAĞI DĠKME
Perdelerinizi farklı bağlarla süsleyip dekore edebilirsiniz.Bu bağlar hem evinize farklı
bir hava katacak, hemde perdelerinizi eskisinden daha Ģık gösterecektir.

3.1. Kullanılan Araç Ve Gereçler






Perde bağı kumaĢı
Makas
Cetvel, mezura,
Kesim masası,
DikiĢ makinesi

3.2. Perde Bağı Dikimi
Perde bağı

için model ve ölçü belirlenip, kalıp hazırlanarak dikim yapılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Perde bağı dikimini yapınız.
Malzemeler:

Perde bağının kenar kısmı için yarım metre kumaĢ

Perde bağının fırfırı için istenilen ölçünün iki katı uzunluğunda ve 10 cm.
geniĢliğinde kumaĢ

Makas, cetvel, mezür, Tela, dikiĢ malzemeleri
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Perde bağı için model belirleyiniz.

Resim 3.1

 Elektronik ortamdan ve aksesuar satan
mağazalardan, dekorasyon dergilerinden
araĢtırabilirsiniz.
 .Belirlediğiniz modele uygun araç
 DikiĢ
makinesi,
atölye
masası
gereçlerinizi hazırlayarak uygun ortam
hazırlayınız.
sağlayınız.
 Perde bağı için kumaĢınızı kesime
hazırlayınız
 KumaĢ ve desen özelliğine dikkat ediniz.
 Masaya kumaĢınızı yerleĢtiriniz.
 Düz iplik takip ederek kesiniz.
 Eğrilikler var ise düzeltiniz.
 Ölçülerinize uygun çiziniz.

 Perde bağının kemeri için, 12 cm.x50
cm. ölçülerinde dikdörtgenin yarısını
telalayıp, bir tarafından 1 cm. içe
katlayıp, ütüleyiniz. (baskı dikiĢi için).

Resim 3.3

 KumaĢ ve desen özelliğine dikkat ediniz.

29

 1 m.x10 cm. kumaĢa bir tarafını yarım
santimden baskı dikiĢi yapınız.
 Diğer tarafını geniĢ adımlarda iki kat
dikiĢ çekip, büzgü yapınız.

Resim 3.4.

 Temiz ve dikkatli çalıĢınız.

 Fırfırı, birinci aĢamada hazırladığımız
kemerin arasına yerleĢtirin. ÜtülemiĢ
olduğumuz paydan baskı dikiĢi çekin.
Resim 3.5

Ġki ucuna kanca dikerek perde bağını
tamamlayınız.
 Ütüleme iĢlemini yapınız

 Süsleme iĢlemini dikiĢ, istediğiniz
Ģekilde yapabilirsiniz.
 Ġstenirse kanca yerine karĢılıklı cırt
dikilebilir.
 Her dikiĢ iĢleminden sonra ütüleme
yapınız.
 BitmiĢ ütüleme yaparken kumaĢın
özelliği ile ütü ısısına dikkat ediniz.

 Kalite kontrol yapınız.

Resim.3.6

 Hazırladığınız perde bağı amacınıza
uygunluğunu kontrol ediniz.
 Perdenizin bağını kullanarak kancaya
takınız..

 Temiz ve düzenli çalıĢınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Perde bağının kemeri için, 12 cm.x50 cm. ölçülerinde dikdörtgen hazırlanır.

2.

( ) Baskı dikiĢi için 1cm içe katlanıp ütülenir.

3.

( ) Büzgü için paya tek sıra dikiĢ çekilir.

4.

( ) Perde bağı boyunu tasarladığımız modele göre biz tespit ederiz.

5.

( ) Kalite kontrol ütüleme iĢleminden önce yapılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Perde Aksesuarları……………………………olmak üzere farklı grupları bulunur.

2.

Perde aksesuarlarında, ……………………………dengesi çok iyi kurulmalıdır.

3.

Tekstil perde aksesuarlarını ……………………………aksesuarları olarak
gruplandırabiliriz.

4.

…………………………………..perdeleri yanlarda toplamakta kullanılan ve
estetik bir görünüm veren yardımcı malzemedir.

5.

Seçilen perde bağ kumaĢı …………………………………… kolaylık sağlamalıdır.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

6.

AĢağıdakilerden hangisi perde kordon bağı değildir?
A)
Braçol,
B)
Kordon/ Halat,
C)
SuTaĢı
D)
Anahtarlık / Rozet

7.

AĢağıdakilerden hangisi süsleme malzemesi değildir?
A)
Saçak
B)
Püskül
C)
Bolyon
D)
Braçol
AĢağıdakilerden hangisi metal aksesuar değildir?
A)
Perde boru ve çubukları/rustik
B)
Bordür
C)
Perde rozetleri
D)
KorniĢ

8.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Resimde görmüĢ olduğunuz perde bağını uygulayınız.
Malzemeler:




Perde bağının kenar kısmı için yarım metre kumaĢ
Perde bağının gül süslemesi içinyarımĢar metre farklı renklerde Ģifon kumaĢ
Makas, cetvel, mezür, Tela, dikiĢ malzemeleri

KONTROL LĠSTESĠ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Değerlendirme Ölçütleri
Perde bağını için model belirlediniz mi?
Belirlediğiniz modele uygun araç gereçlerinizi hazırlayarak
uygun ortam sağladınız mı?
Perde bağı için kumaĢınızı kestiniz mi?
Modele uygun ölçülerde kumaĢ kullandınız mı?
Süslemek için Ģifon kumaĢtan gül modeli çalıĢtınız mı?
Ütüleme iĢlemini yapınız
Kalite kontrol yapınız.

Evet

Hayır

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

Tamamlayıcı
Perde Bağları
Perde Süsleme
Aksesuarları
Anahtarlık
Kordon Bağları

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

Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Tekstil, metal ve
ahĢap
ĠĢlevsellik ve
estetik
Perde bağları ve
perde süsleme
Perde bağı
Bakımı ve
kullanımı
C
D
B
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


www.terryfabrics.co.uk(13/08/2009)



www.perderozetleri.htm (16/08/2009)



www.curtaingenius.co.uk(16/08/2009)



www.gbinteriors.co.uk (20/08/2009)



www.countrycurtains.com(22/08/2009)



www.mps.com(22/08/2009)



www.ceyiz.com(23/08/2009)



www.mps.com(23/08/2009)



www.basakboncuk.com(23/08/2009)



www.katlamalıperde.net./( 26/08/2009)



www.images.cutoutandkeep.net(26/08/2009)



www.thecurtainshop.com(27/08/2009)



www.justpoles.com(27/08/2009)

36

