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AÇIKLAMALAR 
ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Düz Örme 

MODÜLÜN ADI Remayöz  

MODÜLÜN TANIMI 

Remayöz makinesini dikime hazırlama, remayöz makinesinin 

dikiş ayarı, remayöz makinesini kullanma, remayöz 

makinesinde temizlik ve bakım işlemlerinin anlatıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE  40/32 

ÖN KOŞUL  Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Remayöz dikişi yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Remayöz makinesini seri bir şekilde kullanabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Dikilecek ürüne uygun olarak remayöz makinesini 

dikime hazırlayabileceksiniz. 

2. Dikilecek ürün ve malzemeye göre remayöz 

makinesinin dikiş ayarını doğru olarak yapabileceksiniz. 

3. Remayöz makinesini seri şekilde kullanabileceksiniz. 

4. Remayöz makinesine zarar vermeyecek şekilde 

kullanım kılavuzu doğrultusunda temizlik ve bakım 

işlemlerini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Remayöz makinesi, remayöz makinesi iğnesi, tornavida, dikiş 

iplikleri, düz örme kumaş, el işi makası, kompresör, temizlik 

bezi, temizlik fırçası, ince ve gres yağ, ergonomik sandalye 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme 

araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ülkemiz düz örme giysi üretimi sektöründe dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır. Bu 

sanayinin ülkemizde geniş kapsamlı olması, kaliteye değer verilmesi gelişimini de 

hızlandırmıştır. 

 

Düz örme giysi üretiminde, kullanılan makinelerin seçimi ve kullanma şekilleri çok 

önemlidir. Remayöz makinesi düz örme giysi dikiminin ana makinesi olduğundan istenilen 

amaca ulaşılabilmesi için bu makinenin doğru ve tam kapasite ile kullanılması 

gerekmektedir. 

 

Kendimize özgü marka ve koleksiyon oluşturmanın tekstil sanayimizin gelişimindeki 

etkisinin tartışıldığı bu günlerde, teknik donanım açısından buna hazır olan düz örme 

sektörünün avantajları diğer sektörlere göre daha fazladır. Bu açıdan bakıldığında eğitimli iş 

gücüne olan gereksinim de artmaktadır. Bu nedenle makineleri teknik özelliklerini bilerek bu 

makineleri kullanabilen teknik kişilerin yetiştirilmesi önem kazanmaktadır. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
AMAÇ 

 

 

Remayöz makinesini dikime hazırlayabileceksiniz.  

 

ARAŞTIRMA  

 

 

 Sektörde kullanılan remayöz makineleri ve makinenin dikime nasıl 

hazırlandığını araştırınız ve öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. REMAYÖZ MAKİNESİNİ DİKİME 

HAZIRLAMA 
 

1.1. Remayöz Makinesinin Bölümleri ve Görevleri 
 

 Çardak 
Üzerine iplik bobinlerinin yerleştirildiği yukarıdan dikiş ipliğinin rahat sağılmasına 

yarayan bölümdür. 

 

 Kafa  
İçerisinde hareketin aktarımını sağlayan aksamların bulunduğu, üzerinde çevirme 

kolu, tansiyon, tansiyon teli, iplik kılavuzu mafsal çubuğu, üst siper ve çağanozun yer aldığı 

kısımdır. 

 

 Kasnak 
İçerisinde hareketin aktarımını sağlayan aksamların, alt iplik kılavuzunun, gergi 

yayının ve iğnenin bulunduğu, üzerinde kilit sistemini harekete geçiren baskı kolu, maylar, 

işaretleme çemberi ve alt siperin yer aldığı kısımdır. 

 

 Kumaş tutma tablası 
Dikilen ürünün yere düşmesini önleyen, ürünün çalışan kişiye ağırlık yapmasını 

engelleyen ve dikiş esnasında gerekli olan (çizgi taşı, makas gibi) araç gereçlerin konulduğu 

kısımdır.  

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Motor 
Gelen elektrik enerjisini, harekete çeviriren bölümdür.  

 

 Elektrik paneli 
Elektrik enerjisinin makineye kontrollü olarak girmesini sağlar. 

 

 Ayak 
Makinenin zemine sağlam bir şekilde tutunmasını sağlayan kısımdır. 

 

 Pedal 
Motorun hareketini makinenin çalışan aksamlarına ileten, ayak ile idare edilen 

kısımdır. Makinenin hızlı veya yavaş devirde çalıştırma işlemi de pedal ile yapılır. 

 

Şekil 1.1:Remayöz makinesinin bölümleri 
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1.2. Remayöz Makinesinin Çeşitleri 
 

 Tek iplikli remayöz makinesi 
Tek iplikle zincir dikiş oluşturan makinelerdir. Tek iplikli remayöz dikişi kolay 

sökülebilme özelliğine sahiptir. 

 

 Çift iplikli remayöz makinesi 
Çift iplikle zincir dikiş oluşturan makinelerdir. Oluşan dikişler sağlam ve esneme 

özelliğine sahiptir. 

 

 Overloklu remayöz makinesi 
Overlok ve remayöz dikişini birlikte yapan makinelerdir. 

 

1.2.1. Remayöz Makineleri 
 

Remayöz makinesi, yuvarlak bir kasnak üzerindeki çelik maylara takılan düz örme 

kumaşların dikim işlemlerini yapan makinedir. Remayöz makinesinin ayak bölümünden üstü 

360 derece sağa ve sola dönme özelliğine sahiptir.  

 

Bu makineyi kullananlara remayözcü denir. Seri üretimde bir remayöz makinesinde 

karşılıklı iki remayözcü çalışır. Remayözcülerden biri dikilecek ürünün alttaki parçasını 

makineye takar diğeri ise üstteki parçayı takar ve pedala basararak makineyi çalıştırır. Bu 

işlem seri bir şekilde devam eder. Böylece iplik hiç koparılmadan arka arkaya dikim yapılır. 

Dikilen iki parça arasında 1-1,5 cm boşluk bırakılır, iki parça bu boşluktaki dikişten 

kesilerek ayrılır. 

 

1.2.2. Overloklu Remayöz Makinesi  
 

Overloklu remayöz makinesi düz örme kumaş dikimine özel bir makinedir. Remayöz 

ve overlok dikişini birlikte yaparak zamandan ve insan gücünden tasarruf sağlar. Düz örme 

kumaşların overlok yapılacak kısımlarını önce çift sıra remayöz dikişi ile birleştir. 

Birleştirmeden sonra parçalarının fazlalıklarını (firelerini) bıçak sistemi ile keser ve vakum 

vasıtasıyla parçanın fazlalıklarını kendi deposuna çeker. Kesim işleminden sonar overlok 

dikişi yapar (bakınız “Overloklu Remayöz Makinesi” modülü) .  

 

1.3. Remayöz Makinesinin Numaralandırma Sistemleri 
 

Remayöz makinesi numaraları 3-5-6-7-8-10-12-14-16 olarak sınıflandırılır. Numara 

büyüdükçe makine kalınlığı incelir. Yani 3 numara en kalın makine, 16 numara ise en ince 

makinedir. Kullanılacak makinenin may kalınlığı dikilecek ürünün kalınlığına uygun 

olmalıdır. Örneğin 7 veya 8 numaralı örme makinesinde örülmüş bir yaka bandını ancak 10 

nu.lı remayöz makinesinde dikmek mümkündür. 
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Makinenin numarası, üzerinde bulunan mayların kalınlığı ile ölçülür. 1 ınç’e (1 ınç = 

2,54 cm) denk gelen may sayısı makinenin numarasını gösterir. 

 

1.3.1. İğne Numaraları 
 

Remayöz makinesinde kullanılacak iğne kalınlıkları remayöz makinesinin may 

kalınlığı ile doğru orantılıdır. Makinenin kalınlığına uygun iğne seçmek çok önemlidir. 

Örneğin, 12 nu.lı remayöz makinesinde ancak 12 nu.lı makine iğnesi kullanılmalıdır.  

 

Resim 1.1: Kancalı ve düz iğne örnekleri 

1.3.2. May Kalınlıkları 
 

Remayöz makinesinin kasnağı üzerinde bulunan çelikten yapılmış parçalara may 

denir. Remayöz makinesindeki mayın kalınlığı makinenin kalınlığını gösterir. Makinenin 

numarası kaç olursa olsun makinenin çevresi 52,6 ınç’tir. Makinenin may kalınlıkları arttıkça 

makinedeki may sayısı azalmakta, may inceldikçe may sayısı artmaktadır. 
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Resim 1.2: Remayöz makinesi mayı 

1.4. Remayöz Makinesinde Kullanılan Dikiş İpliklerinin Özellikleri 
 

Remayöz makinesinde dikiş ipliği olarak genellikle, dikilecek olan düz örme kumaşın 

kendi örme ipliği kullanılır. Eğer düz örme kumaşın kendi ipliği dikiş için elverişli değil ise 

o zaman kumaşın rengine ve ham maddesine uygun bir iplik tercih edilmelidir. 

 

Kaliteli bir dikiş ipliği, dikiş makinesinden rahatça geçebilmeli yani akışkan olmalı, 

istenen kalitede dikiş oluşturabilmeli, dikilmiş kumaşta mamulün ömrü kadar kopmadan 

bozulmadan işlevini sürdürebilmelidir. 

 

Resim 1.3: Remayöz makinesi dikiş iplikleri 
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1.5. Remayöz Makinesinde Dikiş Oluşumu 
 

Remayöz makinesi iğne ve çağanoz yardımı ile birbirine bağlanmış iplikler ve 

ilmeklerle bir zincir dikiş dizisi oluşturarak dikim işlemi gerçekleşir. Zincir dikişi 

gerdirilmeye karşı esneme özelliğine sahiptir. Dikişin kumaştaki görüntüsü, bir tarafı zincir 

dikiş görünümünde diğer tarafı ise düz makine dikişi görünümündedir. Remayöz 

makinelerinin zincir dikişi üstte oluşturan ile altta oluşturanlar çeşitleri vardır.  

 

Remayöz makineleri özelliklerine göre tek iplikli ve çift iplikli olarak zincir dikiş 

oluşturur. 

 

 Tek iplikli zincir dikiş oluşumu 
 

Çağanoz,  iğneden gelen ipliğin oluşturduğu ilmeği, iğnenin bir sonraki alçalması ile 

bunun içinden geçmesine dek aynı pozisyonda tutar ve dikiş oluşur. 

 

Şekil 1.2:Tek iplik zincir dikiş görüntüsü 

 Çift iplikli zincir dikiş oluşumu 
 

İğne ve çağanoz sıra ile birbirlerini oluşturduğu ilmeklere girer ve ilmeklerden zincir 

oluşur. 

 

Şekil 1.3: Çift iplik zincir dikiş görüntüsü 



 

 9 

1.6. Remayöz Makinesinin Kullanım Alanı 
 

Remayöz makinesi, düz örme konfeksiyonunda dikime hazırlanmış düz örme 

ürünlerin yaka, bant, pat, cep, yan dikiş ve lastik dikim işlemlerini yapan makinedir. Esneme 

özelliğine sahip olan düz örme kumaşlara zincir dikişi yapan bu makine düz örme 

konfeksiyonunun ana dikim makinesidir.  

 

1.7. Makineye İğne Takma İşlemi 
 

Remayöz makinesinde iğne değiştirmek gerektiğinde, makine kol yardımı ile 

çevrilerek iğnenin öne çıkması sağlanır. Daha sonra iğnenin takılı olduğu yatağın vidası 

gevşetilerek iğne serbest bırakılır. İğne yerinden sökülerek yenisi takılır. Yeni iğneyi 

takarken iğnenin iğne yatağına tam oturması sağlanmalıdır. Yerine oturduğuna emin 

olduğunuz iğneyi tutan yuvanın vidası tatlı ser bir şekilde sıkılarak iğne değiştirilir. 

 

1.8. Makineye İplik Takma İşlemi 
 

Aşağıda iki iplikli remayöz makinesinin iplik takma işlemi ve makinenin kullanımı 

anlatılmaktadır. Tek iplikli remayöz makinelerinde, makinenin özeliklliğine göre iplik, 

yalnızca iğneye ya da çağanoza takılır. 

 

İğneyi en alt seviyeye getirmenizin sebebi, iğne üst noktada iken iplik, iplik freni 

tarafından sıkıştırılır ve iplik sağılımı gerçekleşmez. İğne alt seviyeye getirildiğinde iplik 

freni açılır ve iplik sağılımı gerçekleşir. Bu durumu gözlemlemek için alt kapağı açınız, 

ipliğin ucunu tutarak çevirme kolu ile iğneyi aşağı yukarı hareket ettirerek iplik freninin 

hareketini inceleyiniz. 

 

Şekil: 1.6: Remayöz makinesi iplik freni 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Rameyöz  makinesine iğne takınız. 

 

İşlem Basamakları 

 
Öneriler 

 Remayöz makinesi, remayöz makine 

iğnesi, tornavida, allen veya İngiliz 

anahtarını hazırlayınız. 

 Remayöz makinenizin kalınlığına 

uygun iğne ve makinenizin iğne 

vidasına uygun tornavida, allian veya 

İngiliz anahtarını seçmeye dikkat 

ediniz. 

 İğneyi çevirme kolunu kullanarak öne 

doğru alınız ve iğne vidasını gevşetiniz. 

 Çevirme kolunu saat yönünde 

çevirmeye dikkat ediniz. 

 Makine iğnesini, iğne kanalı alta gelecek 

şekilde yuvasına yerleştiriniz. 

 

 Yuvaya iyice girdiğine emin olunuz.  

 İğne vidasını sıkınız. 

 

 İğne vidasını iyice sıktığınızdan emin 

olunuz, vida iyice sıkılmaz ise makine 

çalıştığında vida yerinden fırlayabilir. 

 Çevirme kolunu kullanarak iğnenin 

pozisyonunu kontrol ediniz. 

 İğnenin çağonoza veya maylara 

çarpmadığından emin olunuz. 

 

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 öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli malzemeleri çalışma ortamında hazırladınız mı?   

2. İğne vidasını iyice gevşettiniz mi?   

3. Makine iğnesini, iğne kanalı alta gelecek şekilde yuvasına 

yerleştirdiniz mi? 
  

4. İğne vidasını iyice sıktınız mı?   

5. Çevirme kolunu kullanarak iğnenin pozisyonunu kontrol etiniz 

mi? 
  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti-2”ye geçiniz. 
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Remayöz makinesine iplik takınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Remayöz makinesi, dikiş iplikleri (2 adet), 

düz örme fire kumaş ve el işi makasını 

dikim ortamında hazırlayınız. 

 Dikiş ipliklerini makine kalınlığına 

uygun ve düz örme kumaşın kendi 

ipliğinden olmasına özen gösteriniz. 

 İplikleri çardaktaki iplik sehpasına 

yerleştiriniz. 

 İplikleri iplik sehpasına yerleştirirken 

alt ipliği, alt ipliğin gidiş yönüne, üst 

ipliği, üst ipliğin gidiş yönüne en 

uygun sehpaya yerleştirmeye dikkat 

ediniz 

 Üst ve alt ipliği aşağıdaki şemayı takip 

ederek takınız. 

 

 Eğer makinenizin üst ve alt iplik 

takılış şekli farklı ise o zaman 

makinenizin kullanım kılavuzundaki 

şemaya göre üst ipliği takınız. 

 Fire kumaşı çift kat olarak makinenizin 

maylarına sağdan sola doğru takınız. 

 

 Fire kumaşı takarken kumaşın 

fazlalığını aşağıda tutmaya özen 

gösteriniz. 

 Kumaşı, sağ elinizin başparmağı ve 

işaret parmağı ile maylara 

yerleştirmeye dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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 Makinenin kafasını kumaşın başlangıç 

noktasına getirmek içi iğneyi çevirme kolu 

ile en alt seviyeye alarak, kilit sistemini 

harekete geçiren baskı koluna basınız 

(Makine kilitlendiğinde makinenin kafasını 

istediğiniz yöne rahatça hareket 

ettirebilirsiniz.) . Makinenin kafasını 

kumaşın başlangıç noktasına getiriniz. 

 

 Makinenin kafasını kilitlemeden 

kafayı hareket ettirmeye 

çalışmayınız. 

 Makinenin alt ve üst siperlerini kapatınız. 

 

 

 Makinenin alt ve üst siperleri 

kapatılmazsa kumaş maylardan çıkar 

unutmayınız. 

 Alt ve üst ipliğin uçlarını sol elinizle 

tutunuz ve çevirme kolunu saat yönünde 

birkaç tur çevirerek çağanozun iğne 

üzerindeki iplik halkasını almasını 

sağlayınız. 

 Eğer çağanoz iğnedeki iplik halkasını 

yakalamıyorsa ipliği doğru takıp 

takmadığınızı kontrol ederek tekrar 

deneyiniz. 
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 Pedala basarak kumaşı dikiniz. 

 

 

 Makineniz kumaşın sonuna 

geldiğinde pedaldan ayağınızı 

çekmeyi unutmayınız. Makinenin 

maylarında kumaş yokken dikim 

yapmayınız. 

 Dikim işlemini bitirdiğinizde iğneyi en alt 

seviyeye getiriniz, siperleri açınız, kumaşı 

sağdan sola doğru maylardan çıkarınız ve 

iplikleri bir miktar uzatarak iplik uçlarını 

makas ile kesiniz. 

 

 Tek iplikli remayöz makinesi 

kullanıyorsanız dikişin 

sökülmemesine dikkat ediniz. 

 İplik takma işlemini birçok kez tekrar 

ederek pekiştiriniz. 

 Her seferinde doğru takıp 

takmadığınızı kontrol etmek için 

dikiş denemesi yapınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli araç ve gereçleri çalışma ortamında hazırladınız mı?   

2. İplikleri çardaktaki iplik sehpasına doğru yerleştirdiniz mi?   

3. Üst ipliği makineye doğru taktınız mı?   

4. Alt ipliği makineye doğru taktınız mı?   

5. Fire kumaşı çift kat olarak makinenizin maylarına doğru taktınız 

mı? 
  

6. Makinenin kafasını kumaşın başlangıç noktasına doğru olarak  

7. getirdiniz mi? 
  

8. Makinenin alt ve üst siperlerini kapattınız mı?   

9. Çağanozun iğne üzerindeki iplik halkasını almasını sağladınız  

mı? 
  

10. Kumaşı dikimini yaptınız mı?   

11. Kumaşı maylardan doğru bir şekilde çıkardınız mı?   

12. İplik takma işlemini tekrar 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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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. İçerisinde hareketin aktarımını sağlayan aksamların bulunduğu, üzerinde çevirme 

kolu, tansiyon, tansiyon teli, iplik kılavuzu mafsal çubuğu, üst siper ve çağanozun yer 

aldığı kısıma………………. denir. 

 

2.  Overlok ve remayöz dikişini birlikte yapan makinelere ………………………… 

……….  makineleri denir. 

 

3. Remayöz makinesinin ayak bölümünden üstü ……………… derece sağa ve sola 

dönme özelliğine sahiptir.  

 

4. Remayöz makineleri  numaralarına göre ………………………………………… 

numara olarak sınıflandırılır. 

 

5.  …………..:  iğneden gelen ipliğin oluşturduğu ilmeği, iğnenin bir sonraki alçalması 

ile bunun içinden geçmesine dek aynı pozisyonda tutar ve dikiş oluşur. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Remayöz makinesinin dikiş ayarını yapabileceksiniz. 

 

 

ARAŞTIRMA 

 

 Sektörde remayöz makinesinin dikiş ayarlarının nasıl yapıldığını 

araştırınız ve öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. REMAYÖZ MAKİNESİ DİKİŞ AYARI 
 

2.1. Düz Örme Kumaşa Uygun Alt İplik Gerginliğini Ayarlama 

İşlemleri 
 

Alt iplik gergi yayı ve iplik freni alt ipliğin gerginliğini veya gevşekliğini ayarlamak 

için kullanılır. Bazı dikiş ipliklerinde gergi yayı ve iplik freni ayarı yapılmazsa kullanılan 

iplik gevşek veya gergin gelerek, ipliğin iğne ucunda yığılmasına veya iplik kopmasına 

neden olabilir. Her iplik değiştiğinde alt iplik gergi yayını ve iplik frenini ayarlamaya gerek 

yoktur. Ancak makinenin dikişinde alt iplik gerginliği ile ilgili bir sorun yaşandığında gergi 

yayına ve iplik frenine müdahale edilmelidir.  

 

Şekil 2.1: Alt iplik gergi yayı 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Şekil 2.2: Alt iplik freni  

Alt iplik sağılımı iplik tansiyonu ile yapılır. İplik tansiyonunu arttırmak için ayar 

somununu, saatin dönüş yönünde; tansiyonu azaltmak için somunu, saat dönüşünün ters 

yönünde çeviriniz. 

 

Alt gergi yaylarından ziyade iplik tansiyonlarının ayarlanması ipliğin gerginliğini veya 

gevşekliğini ayarlamada daha etkin bir yöntemdir. 

 

Şekil 2.3: Alt iplik tansiyonu 

2.2. Düz Örme Kumaşa Uygun Üst İplik Gerginliğini Ayarlama 

İşlemleri 
 

Üst iplik gergi yayına, alt iplik gergi yayınında olduğu gibi yalnızca makinenin 

dikişinde üst iplik gerginliği ile ilgili bir sorun yaşandığında (yay aşırı gevşediğinde 

veya sıkıştığında) müdahale edilmelidir. 
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2.3. Remayöz Makinesinde Dikiş Dikerken Dikkat Edilecek 

Noktalar 
 

 Remayöz makinesinin yeri değiştirilmişse dört ayağınında terazide 

olduğuna dikkat edilmelidir. 

 Kırılan veya bozulan maylar değiştirilirken may yuvasının hasar 

görmemesine dikkat edilmelidir. 

 Makinenin bakımı, ayarlamaları, tamiri, temizlenmesi, makineye iplik 

takılması veya iğnelerin değiştirilmesi gibi işlemleri yaparken kesinlikle 

pedala basılmamalıdır.  

 İğnenin doğru takıldığına ve iğne ucunun sipere değip değmediği kontrol 

edilmelidir. 

 İpliğin makineye doğru bir şekilde takıldığından emin olunuz. 

 Remayöz makinesinde seri bir şekilde iplik değişimi için, iplikleri 

çıkarmadan  

 tüm iplikleri koparınız. Daha sonra takılacak iplikleri kopardığınız iplik 

uçlarına 

 bağlayarak dışarıya çekiniz.  

 Makine çalışırken, makine üzerindeki kapaklar kesinlikle kapalı 

olmalıdır. 

 Makineye düz örme kumaş taktıktan sonra siperleri mutlaka kapatınız. 

  Asıl dikişe geçmeden önce fire kumaş üzerinde dikiş denemesi yaparak 

dikiş ayarlarını kontrol ediniz. 

 Makinede dikişe başlarken alt ve üst ipliğin uçlarını tutarak çevirme kolu 

ile çağanozun, iğne üzerindeki iplik halkasını alması sağlanmalıdır. 

 Dikilecek olan modelin ön yüzünden görünecek dikiş var ise (yaka, cep 

vb.) zincir dikişi kumaşın tersine gelecek şekilde dikimi yapılmalıdır.   

 Makinenin kafası kilitlenmeden kafa hareket ettirilmeye çalışılmamalıdır. 

 Dikim işlemi bittiğinde iğne en alt seviyeye getirilerek kumaş sağdan sola 

doğru maylardan çıkarılmalıdır. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra, makineyi temizleyip tozlardan korumak için 

üzerine kılıfını örtünüz. 

 

2.4. Dikiş Bozuklukları ve Giderme Yöntemleri 
 

 Dikiş gergin olmuşsa iplik gergi ayarlarını ve iplik tansiyon ayarlarını 

gevşetiniz. 

 Dikiş gevşek olmuşsa iplik gergi ayarlarını ve iplik tansiyon ayarlarını 

sıkınız. 
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 İplik kopuyorsa iplik sağlam değildir, iplik kalınlığı makineye uygun 

değildir, iplik akışı düzgün değildir, iğne ve çağanoz ayarları bozuktur, 

düzeltiniz. 

 Dikiş atlaması oluşuyorsa iplik makineye yanlış takılmıştır, makinenin 

iğne ve çağonoz zaman ayarları bozuktur, iğne eğilmiştir, düzeltiniz. 

 İğne kırılıyorsa iğne ve çağanoz ayarları bozulmuş birbirine çarparak 

iğnenin kırılmasına neden olabilir, düzeltiniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Düz örme kumaşa uygun alt iplik gerginliği ayarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Remayöz makinesi, iplik, düz örme fire 

kumaş ve elişi makasını çalışma ortamında 

hazırlayınız. 

 Remayöz makinesinin kalınlığını düz 

örme kumaşın kalınlığına göre 

seçmeyi unutmayınız. 

 Makinenin ipliklerini takınız.  Alt ve üst ipliği ayırt edebilmek için 

alt ve üste farklı renklerde iplik 

takmaya dikkat ediniz. 

 Makinede dikiş denemesi yaparak alt 

ipliğin gergin ya da gevşek olup olmadığını 

kontrol ediniz.  

 İpliklerin makineye doğru takılıp 

takılmadığını kontrol ediniz. 

 Yaptığınız dikiş denemesine göre alt iplik 

eğer gergin geliyorsa alt kapağı açarak, 

iplik freni üzerindeki vida ile gerginliği 

azaltınız. 

 

 İplik yayı ayar vidasını gerektiği 

kadar açmaya dikkat ediniz. 

 Alt iplik gergi yayı vidasını açınız. 

 

 Gergi yayı ayar vidasını gerektiği 

kadar açmaya dikkat ediniz. 

 İplik tansiyonunu azaltınız.  İplik tansiyonunu gerektiği kadar 

azaltmaya dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yaptığınız dikiş denemesine göre alt iplik 

eğer gevşek geliyorsa alt kapağı açarak 

iplik freni üzerindeki vidayı sıkınız. 

 İplik yayı ayar vidasını gerektiği 

kadar sıkmaya dikkat ediniz. 

 Alt iplik gergi yayı vidasını sıkınız.  Gergi yayı ayar vidasını gerektiği 

kadar sıkmaya dikkat ediniz. 

 İplik tansiyonunu artırınız.  İplik tansiyonunu gerektiği kadar 

sıkmaya dikkat ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Remayöz makinesi, iplik, düz örme fire kumaş ve elişi makasını 

çalışma ortamında hazırladınız mı? 
  

2. Makinenin ipliklerini doğru taktınız mı?   

3. Makinede dikiş denemesi yaparak alt ipliğin gergin ya da gevşek 

olup olmadığını kontrol ettiniz mi?  
  

4. Yaptığınız dikiş denemesine göre alt iplik eğer gergin geliyorsa alt 

kapağı açarak iplik freni üzerindeki vida ile gerginliği azalttınız mı? 
  

5. Alt iplik gergi yayı vidasını açtınız mı?   

6. İplik tansiyonunu azalttınız mı?   

7. Yaptığınız dikiş denemesine göre alt iplik eğer gevşek geliyorsa alt 

kapağı açarak iplik freni üzerindeki vidayı sıktınız mı? 
  

8. Alt iplik gergi yayı vidasını sıktınız mı?   

9. İplik tansiyonunu artırdınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti”ne geçiniz. 
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Düz örme kumaşa uygun üst iplik gerginliği ayarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Remayöz makinesi, iplik, düz örme fire 

kumaş ve elişi makasını çalışma ortamında 

hazırlayınız. 

 Dikiş ipinin kumaşa uygun 

kalınlıkta olmasına özen gösteriniz. 

 Makinenin ipliklerini takınız.  Farklı renkte iplik kullanınız. 

 Makinede dikiş denemesi yapınız.  Gergi yayının normal bir gerginliğe 

gelmesini sağlayınız. 

 Yaptığınız dikiş denemesinde eğer dikiş 

görüntünüz gevşek duruyorsa gergi yayını 

sıkınız. 

 

 Üst iplik gergi yayını dikişinizin 

düzgün görüntüsünü sağlayıncaya 

kadar sıkmaya özen gösteriniz. 

 Üst iplik frenini sıkınız. 

 

 Üst iplik frenini dikişinizin düzgün 

görüntüsünü sağlayıncaya kadar 

sıkmaya özen gösteriniz. 

 Yaptığınız dikiş denemesinde eğer dikiş 

görüntünüz sıkı duruyorsa gergi yayını 

gevşetiniz. 

 Dikişinizin düzgün görüntüsünü 

sağlayıncaya kadar gevşetmeye 

özen gösteriniz. 

 Üst iplik frenini gevşetiniz.  Gerekli oranda gevşetiniz. 

 

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 öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Remayöz makinesi, iplik, düz örme fire kumaş ve elişi makasını 

çalışma ortamında hazırladınız mı? 
  

2. Makinenin ipliklerini doğru taktınız mı?   

3. Makinede dikiş denemesi yaparak üst ipliğin gergin ya da gevşek 

olup olmadığını kontrol ettiniz mi?  
  

4. Yaptığınız dikiş denemesinde eğer dikiş görüntünüz gevşek 

duruyorsa gergi yayını sıktınız mı? 
  

5. Üst iplik frenini sıktınız mı?   

6. Yaptığınız dikiş denemesinde eğer dikiş görüntünüz sıkı duruyorsa 

üst iplik gergi yayını gevşettiniz mi? 
  

7. Üst iplik frenini gevşettiniz 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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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Alt iplik sağılımı iplik tansiyonu ile yapılır.  

 

2. (   ) Makinenin bakımı, ayarlamaları, tamiri, temizlenmesi, makineye iplik takılması 

veya iğnelerin değiştirilmesi gibi işlemleri yaparken pedala basmalısınız. 

 

3. (   ) Makine çalışırken makine üzerindeki kapaklar makinenin soğuması için  açık 

olmalıdır. 

 

4. (   ) Makinenin kafası kilitlenmeden kafa hareket ettirilmemelidir. 

 

5. (   ) Remayöz makinesinde dikiş gevşek olmuşsa iplik gergi ayarlarını ve iplik 

tansiyon ayarlarını gevşetiniz.  

 

6. (   ) Dikiş atlaması oluşuyorsa, iplik makineye yanlış takılmıştır, makinenin iğne ve 

çağonoz zaman ayarları bozuktur, iğne eğilmiştir.  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Remayöz makinesini kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sektörde remayöz makinesinde may takibi ve bant dikimlerinin nasıl 

yapıldığını araştırınız ve öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Remayöz makinesinde seri dikimin nasıl yapıldığını bir düz örme dikim 

atölyesine giderek gözlemleyiniz. 

 

3. REMAYÖZ MAKİNESİNİ KULLANMA 
 

3.1. Remayöz Makinesinde May Takibi İşlemi 
 

Remayöz makinesinde, düz örme kumaşların takıldığı, çelikten yapılmış maylarla aynı 

ismi taşıyan düz örme kumaşlardaki may, aslında bir ilmeğin oluşturduğu dikey sıradır.  

 

Şekil 3.1: May 

3.2. Çeşitli Örgü Tekniklerine Uygun May Takibi ile Parça 

Birleştirme İşlemleri 
 

May takibi ile birleştirme yaparken birleştirilen iki kumaşın görüntülerinin 

bozulmaması birbirini takip etmesi gerekir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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UYARI: Düz örme iki kumaş birleştirilirken ilk takılan kumaş düz yüzünden, üzerine 

takılan ikinci kumaş ise ters yüzünden makinenin maylarına takılır. 

 

3.2.1. Lastik Birleştirme (1/1-2/1) 
 

Remayöz makinesinde lastik birleştirirken lastiğin örgüsü incelenir, 1x1, 2x1 veya 3x2 

olabilir. 1x1 lastik birleştirilecekse önce lastik ördünün ters ilmek cubuğu remayöz 

maylarının üzerine geçirilir. Birleştirilmesi yapılacak parçanın ise devamı niteliğinde olan 

düz ilmek çubuğu üstüne takılarak dikiş işlemi gerçekleştirilir. 

 

Diğer lastik tiplerinde ise iki ters ilmeğin ortasından ilmek çubuğu  remayöz maylarına 

takılır. Üstüne ise dikilecek olan lastik örgünü ilk düz ilmek çubuğu takılır ve dikim işlemi 

yapılarak birleştirme tamamlanır. 

 

3.2.2. Desen Özelliği Gösteren Düz Örme Kumaşları Birleştirme 
 

Desen özelliği olan parçaların birleştirilirken ön ve arkanın ikisi de desenli ise deseni 

takip edecek şekilde birleştirilmelidir.  Ön desenli arka taraf desensiz ise ön desenin 

kenarlarına arka taraf ile sağlam dikiş oluşturması için 2 iğne düz iğne örülmüş olan ilmek 

çubuğu ile düzgün sıra ile remayöz maylarına takılarak dikilir. Desensiz düz örgülerde ise 

örgünün kalınlığına göre birleşim yerlerinde fazla kalın olmaması için mümkün olduğunca 

kenarlardan bir may, bir mayın yarısından parçalar birleştirilir. 

 

Desenli düz örme kumaşlar birleştirilirken deseni ne olursa olsun, ister renk ile 

desenlendirilmiş isterse örgü teknikleri kullanılarak desenlendirilmiş olsun, desenlerin 

birbirini takip etmesi çok önemlidir. 

 

Resim 3.1: Renk ile desenlendirilmiş  düz örme kumaşın birleştirilmesi 
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3.3. Remayöz Makinesine Torba Bant Takma İşlemi 
 

Remayöz makinesinde bant takarken ilmek kaçıklarının oluşmaması için her bir ilmek 

makinenin maylarına tek tek takılmalıdır. Aşağıda maylara takılacak ilmekler siyah renkle 

belirtilmiştir inceleyiniz. 

 

Şekil 3.2: Remayöz makinesine takılacak ilmeklerin görüntüsü 

3.4. Remayöz Makinesine 1/1 Bant Takma İşlemi 
 

Remayöz makinesinde 1x1 bant takılması işlemi yapılırken dikkat edilmesi gerekir. 

Örgü yapı olarak bir ters bir düz ilmek çubuğunun yan yana dizilmesi şeklinde olduğundan, 

ilmekler iğnelere takılırken ilmek sırasında olduğu gibi bir ters bir düz ilmek remayöz 

maylarına takılır. Hangi parça ile birleştirilecek ise bant genişli ğine göre diğer parçada 

takılır ve kapama işlemi yapılır. Remayöz dikişi yapılarak işlem tamamlanır. 

 

3.5. Remayöz Makinesine 2/1 Bant Takma İşlemi 
 

2x1 bant takarken aynı 1x1 bantta olduğu gibi ilmekler göz göz remayöz maylarına 

takılır. Takma işleminde takan kşişi dikkatli çalışmalı aksi takdirde may atlaması veya aynı 

may üzerine birden fazla may takabilir. Bu gibi sorunlarda dikişin bozuk görünmesine neden 

olur.  

 

3.6. Remayöz Makinesine Tik-tak Bant Takma İşlemi 
 

Tik-tak bantları dolu iğne olarak dokunurlar. dolu iğne örgülerde yapı olarak 1x1 

örgüye benzer. Yapı olarak daha kalın ve tok durur. Bu tür tik-tak bantlar tok yapılarından 

dolayı fermuar takmada veya ilik düğme yarlaerinin birleşiminde kullanılır. Bu tür bantlar 

takılırken hırka, kazak v.s. ürünlerin boyuna yönde kullanılır. tik-tak bantlar kalın 

olduklarından dikim yerlerinde kalınlık oluşturmamaları için mümkün olduğu kadar en kenar 

ilmek çubuğundan remayöz maylarına takılarak diğer parça ile birleştirilmesi yapılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Remayöz makinesinde may takibi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, tek plaka 

düz örme kumaş (2 adet) ve el işi makasını 

dikim ortamında hazırlayınız. 

 Makinenin kalınlığına göre dikiş 

ipliği ve tek plaka düz örme kumaş 

seçmeye dikkat ediniz.  

 Makinenin ipliklerini takınız.  İplikleri çıkarmadan, tüm iplikleri 

koparınız. Daha sonra takılacak 

iplikleri kopardığınız iplik uçlarına 

bağlayarak dışarıya çekiniz. 

 Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş 

ayarlarını kontrol ediniz. 

 Makinenin dikiş ayarında bir 

bozukluk varsa düzeltmeye özen 

gösteriniz. 

 Takip edeceğiniz mayı (bir ilmeğin 

oluşturduğu sıra) belirleyerek, düz örme 

kumaşınızı düzünden aşağıdaki gibi 

makineye takınız. 

 

 Takip edeceğiniz mayı belirlerken 

kumaşın kenarından içeriye yaklaşık 

1-1,5cm girmeniz yeterli olacaktır, 

unutmayınız. 

 

 Kumaşı esnetmeden ve yedirmeden 

olduğu gibi makineye takmaya dikkat 

ediniz. 

 Düz örme kumaşın ikincisini tersten may 

takibi yaparak makineye takınız. 

 Mayı kaydırmamaya dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 May takibi ile makineye taktığınız kumaşı 

dikiniz. 

 

 Makineyi tekniğine uygun 

kullanmaya özen gösteriniz. 

 Kumaşınızı makineden çıkararak kontrol 

ediniz. 

 Bu işlemi birçok kez tekrar ederek alıştırma 

yapınız. 

 

 Doğru yapıp yapmadığınızı 

öğretmeninize kontrol ettirmeyi 

unutmayınız. 

 



 

 32 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, düz örme kumaşlar ve el işi 

makasını dikim ortamında hazırladınız mı? 
  

2. Makinenin ipliklerini taktınız mı?   

3. Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş ayarlarını kontrol ettiniz 

mi? 
  

4. Kumaşı may boyunca makineye taktınız mı?   

5. Düz örme kumaşın ikincisini tersten may takibi yaparak makineye 

taktınız mı? 
  

6. May takibi ile makineye taktığınız kumaşı diktiniz mi?   

7. Bu işlemi birçok kez tekrar ederek alıştırma yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti”ne geçiniz. 
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Remayöz makinesinde 1/1 lastik birleştirme işlemi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, 1/1 

örülmüş düz örme kumaşlar ve el işi 

makasını dikim ortamında hazırlayınız. 

 1/1 örülmüş düz örme kumaşları, 

30cm boyunda 15cm eninde 6 adet 

olarak hazırlayınız. 

 Makinenin ipliklerini takınız.  Düz örme kumaşın rengine göre 

iplik seçmeye dikkat ediniz. 

 Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş 

ayarlarını kontrol ediniz. 

 Makinenin dikiş ayarında bir 

bozukluk varsa düzeltmeye özen 

gösteriniz. 

 1/1 örülmüş düz örme kumaşı ters ilmeğini 

takip ederek boydan boya makineye takınız. 

 

 Kumaşı makineye düz yüzünden 

takmaya dikkat ediniz. 

 1/1 örülmüş düz örme kumaşın ikincisini ilk 

taktığınız kumaşın üzerine düz ilmeğini takip 

ederek takınız. 

 

 Mayı doğru olarak takmaya dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Makineye taktığınız kumaşı dikiniz. 

 

 Makineyi tekniğine uygun 

kullanmaya özen gösteriniz. 

 Diktiğiniz kumaşı kontrol ediniz. 

 Bu işlemi birçok kez tekrar ederek alıştırma 

yapınız. 

 

 Doğru yapıp yapmadığınızı 

öğretmeninize kontrol etirmeyi 

unutmayınız. 

 

AÇIKLAMA: Dolu iğne tekniği ile örülmüş düz örme kumaşlarda yukarıdaki işlem 

basamakları uygulanarak birleştirilir. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, 1/1 örülmüş düz örme kumaşlar 

ve el işi makasını dikim ortamında hazırladınız mı? 
  

2. Makinenin ipliklerini taktınız mı?   

3. Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş ayarlarını kontrol ettiniz 

mi? 
  

4. 1/1 örülmüş düz örme kumaşın ters ilmeğini takip ederek boydan 

boya makineye taktınız mı? 
  

5. 1/1 örülmüş düz örme kumaşın ikincisini ilk taktığınız kumaşın 

üzerine düz ilmeğini takip ederek taktınız mı? 
  

6. Makineye taktığınız kumaşı diktiniz mi?   

7. Bu işlemi birçok kez tekrar ederek alıştırma yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti-3”e geçiniz. 
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Remayöz makinesinde 2/1 lastik birleştirme işlemi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Remayöz makinesi, dikiş iplikleri,  2/1 örülmüş 

düz örme kumaşlar ve el işi makasını dikim 

ortamında hazırlayınız. 

 2/1 örülmüş düz örme 

kumaşları, 30cm boyunda 

15cm eninde 6 adet olarak 

hazırlayınız. 

 Makinenin ipliklerini takınız.  Makinede iplik takılı ise diğer 

iplikleri koparıp seçtiğiniz 

iplikleri bağlayarak çekiniz. 

 Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş 

ayarlarını kontrol ediniz. 

 Makinenin dikiş ayarında bir 

bozukluk varsa düzeltmeye 

özen gösteriniz. 

 2/1 örülmüş düz örme kumaşın kenarındaki iki 

ters ilmeğin ortasını takip ederek boydan boya 

makineye takınız. 

 

 Takip edeceğiniz mayı 

belirlerken kumaşın 

kenarından içeriye yaklaşık 1-

1,5 cm girmeniz yeterli 

olacaktır, unutmayınız. 

 2/1 örülmüş düz örme kumaşın ikincisini ilk 

taktığınız kumaşın üzerine iki düz ilmeğin ortasını 

takip ederek takınız. 

 İkinci olarak taktığınız 

kumaşın başlangıcı ve bitişi 

alttaki kumaşla aynı hizada 

olmasına özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Makineye taktığınız kumaşı dikiniz. 

 

 Kumaşı makineden çıkarma 

işlemini dikkatli yapınız. 

 Diktiğiniz kumaşı kontrol ediniz. 

 Bu işlemi birçok kez tekrar ederek alıştırma 

yapınız. 

 

 Doğru yapıp yapmadığınızı 

öğretmeninize kontrol 

ettirmeyi unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, 2/1 örülmüş düz örme kumaşlar ve 

el işi makasını dikim ortamında hazırladınız mı? 

  

2. Makinenin ipliklerini taktınız mı?   

3. Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş ayarlarını kontrol ettiniz mi?   

4. 2/1 örülmüş düz örme kumaşın iki ters ilmeğin ortasını takip ederek 

boydan boya makineye taktınız mı? 

  

5. 2/1 örülmüş düz örme kumaşın ikincisini ilk taktığınız kumaşın 

üzerine iki düz ilmeğin ortasını takip ederek taktınız mı? 

  

6. Makineye taktığınız kumaşı diktiniz mi?   

7. Bu işlemi birçok kez tekrar ederek alıştırma yaptınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti-4”e geçiniz. 
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Remayöz makinesinde desen özelliği gösteren düz örme kumaşları birleştirme 

işlemi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, desenli 

örülmüş düz örme kumaşlar ve el işi makasını 

dikim ortamında hazırlayınız. 

 Desenli örülmüş düz örme 

kumaşları, 30cm boyunda 

15cm eninde 6 adet olarak 

hazırlayınız 

 Makinenin ipliklerini takınız.  Seçtiğiniz ipliğin sağlam 

olmasına özen gösteriniz. 

 Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş 

ayarlarını kontrol ediniz. 

 Makinenin dikiş ayarında bir 

bozukluk varsa düzeltmeye 

özen gösteriniz. 

 Desenli örme kumaşın düz yüzünü may takibi ile 

makineye takınız. 

 

 Kumaşı esnetmeden makineye 

takmaya dikkat ediniz. 

 Üzerine takılacak ikinci kumaşın ters yüzünü 

altaki kumaşın desenlerini takip edecek şekilde 

may takibi ile makineye takınız. 

 Desenlerin kaymamasına özen 

gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Makineye taktığınız kumaşı dikiniz. 

 

 Kumaşı makineden çıkarma 

işlemini dikkatli yapınız. 

 Diktiğiniz kumaşı kontrol ediniz. 

 Bu işlemi birçok kez tekrar ederek alıştırma 

yapınız. 

 

 Doğru yapıp yapmadığınızı 

öğretmeninize kontrol 

ettirmeyi unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, desenli örülmüş düz örme 

kumaşlar ve el işi makasını dikim ortamında hazırladınız mı? 

  

2. Makinenin ipliklerini taktınız mı?   

3. Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş ayarlarını kontrol ettiniz mi?   

4. Desenli örme kumaşın düz yüzünü may takibi ile makineye taktınız 

mı? 

  

5. Üzerine takılacak ikinci kumaşın ters yüzünü altaki kumaşın 

desenleri ile karşılıklı gelecek şekilde may takibi ile makineye 

taktınız mı? 

  

6. Makineye taktığınız kumaşı diktiniz mi?   

7. Bu işlemi birçok kez tekrar ederek alıştırma yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti-5”e geçiniz. 
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Remayöz makinesinde torba bant takma işlemi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, torba bant, düz 

örme kumaşlar ve el işi makasını dikim ortamında 

hazırlayınız. 

 20cm eninde 2cm boyunda 

torba bant ve 20 cm boyunda 

15cm eninde düz örme kumaş 

hazırlayınız. 

 Makinenin ipliklerini takınız.  İpliklerin sağlam olmasına 

özen gösteriniz. 

 Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş 

ayarlarını kontrol ediniz. 

 Makinenin dikiş ayarında bir 

bozukluk varsa düzeltmeye 

özen gösteriniz. 

 Torba bantı aşağıdaki gibi pis örgünün hemen 

üstünden  ilmek ilmek makineye takınız. 

 

 İlmek atlamamaya özen 

gösteriniz. 

 Üzerine düz örme kumaşı tersi üstte kalacak 

şekilde makineye takınız. 

 

 Bantın üzerine yerleştirdiğiniz 

düz örme kumaşın, bantın 

içinde kalacak kısmının 1cm’yi 

geçmemesine ve düzgün 

takılmasına dikkat ediniz. 

 Torba bantın üzerini ilmek ilmek kapatınız.  Torba bantın üzerini kapatırken 

mayların düz inmesine dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 43 

 

 Dikimini yapınız. 

 

 

 Torba bantın pis örgülerini sökünüz. 

 

 Eğer ilmek kaçığınız var ise 

işlemi tekrarlamalısınız. 

 Bu işlemi birçok kez tekrar ederek pekiştiriniz. 

 

 İşlemi tekrar tekrar 

yaptığınızda el alışkanlığı 

kazanacağınızı unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, torba bant, düz örme kumaş ve el 

işi makasını dikim ortamında hazırladınız mı? 
  

2. Makinenin ipliklerini taktınız mı?   

3. Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş ayarlarını kontrol ettiniz 

mi? 
  

4. Torba bantı ilmek ilmek makineye taktınız mı?   

5. Üzerine düz örme kumaşı tersi üstte kalacak şekilde makineye 

taktınız mı? 
  

6. Torba bantın üzerini ilmek ilmek kapattınız mı?   

7. Makineye taktığınız kumaşı diktiniz mi?   

8. Bu işlemi birçok kez tekrar ederek alıştırma yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti-6”ya geçiniz. 
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Remayöz makinesinde 1/1 bant takınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, 1/1 bant, 

düz örme kumaşlar ve el işi makasını dikim 

ortamında hazırlayınız. 

 20cm eninde 3cm boyunda 1/1 bant 

ve 20 cm boyunda 15cm eninde düz 

örme kumaş hazırlayınız. 

 Makinenin ipliklerini takınız.  İplikleri doğru takmaya özen 

gösteriniz. 

 Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş 

ayarlarını kontrol ediniz. 

 Dikiş ayarında bir bozukluk var ise 

düzeltiniz. 

 1/1 bantı sol elinizin işaret ve orta parmağı 

arasına sıkıştırıp başparmak ve yüzük 

parmağı ile fire örgüsünü tutunuz. Sağ 

elinizle de 1/1 bantın üst kısmını tutarak 

bantı hafifçe açarak remayöz iğnelerine  

takacak duruma getiriniz. 

 

 Bantı tutarken ilmek aralarını 

makinenin may aralıklarına göre 

açmaya dikkat ediniz. 

 1/1 bantı aşağıdaki gibi bir ters ilmek bir düz 

ilmek şeklinde makineye takınız. 
 İlmek atlamamaya 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Üzerine düz örme kumaşı tersi üstte kalacak 

şekilde makineye takınız. 

 

 Bantın üzerine yerleştirdiğiniz düz 

örme kumaşın, 1/1bantın üzerinde 

kalacak kısmının 1cm’yi 

geçmemesine ve düzgün 

takılmasına dikkat ediniz. 

 1/1 bantın üzerini kapatınız. 

 

 Üzerini kapatırken mayların düz 

inmesine dikkat ediniz. 
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 Makineye taktığınız bantı dikiniz. 

 

 Siperleri kapatmayı unutmayınız. 

 

 1/1 bantın fire örgüsünü sökerek ilmeklerin 

düzgün takılıp takılmadığını kontrol ediniz. 

 

 Eğer ilmek kaçığınız var ise işlemi 

tekrarlamalısınız. 

 Bu işlemi birçok kez tekrar ederek 

pekiştiriniz. 

 İşlemi tekrar tekrar yaptığınızda el 

alışkanlığı kazanacağınızı 

unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, 1/1 bant, düz örme kumaş ve el işi 

makasını dikim ortamında hazırladınız mı? 
  

2. Makinenin ipliklerini taktınız mı?   

3. Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş ayarlarını kontrol ettiniz 

mi? 
  

4. 1/1 bantı ilmek ilmek makineye taktınız mı?   

5. Üzerine düz örme kumaşı tersi üstte kalacak şekilde makineye 

taktınız mı? 
  

6. Makineye taktığınız kumaşı diktiniz mi?   

7. Bu işlemi birçok kez tekrar ederek alıştırma yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti-7”ye geçiniz. 
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Remayöz makinesinde 2/1 bant takma işlemi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, 2/1 bant, düz 

örme kumaşlar ve el işi makasını dikim ortamında 

hazırlayınız. 

 20cm eninde 6cm boyunda 2/1 

bant ve 15cm boyunda 20cm 

eninde düz örme kumaş 

hazırlayınız. 

 Makinenin ipliklerini takınız.  İpliklerin makinenin 

kalınlığına uygun olmasına 

özen gösteriniz. 

 Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş ayarlarını 

kontrol ediniz. 

 Dikiş denemesi yaptığınız fire 

kumaşın, 2/1 bantınızla aynı 

özellikte olmasına dikkat 

ediniz. 

 2/1 bantı aşağıdaki gibi ilmek ilmek makineye 

takınız. 

 

 Bantı tutarken ilmek aralarını 

makinenin may aralıklarına 

göre açmaya dikkat ediniz. 

 Üzerine düz örme kumaşı tersi üstte kalacak 

şekilde makineye takınız. 

 

 Bantın üzerine yerleştirdiğiniz 

düz örme kumaşın, 2/1bantın 

üzerinde kalacak kısmının 

1cm’yi geçmemesine ve 

düzgün takılmasına dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 2/1 bantın üzerini kapatınız. 

 

 Üzerini kapatırken mayların 

düz inmesine dikkat ediniz. 

 Dikimini yapınız. 

 

 

 2/1 bantın pis örgüsünü sökerek ilmeklerin düzgün 

takılıp takılmadığını kontrol ediniz. 

 Eğer ilmek kaçığınız var ise 

işlemi tekrarlamalısınız. 
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 Bu işlemi birçok kez tekrar ederek pekiştiriniz. 

 

 İşlemi tekrar tekrar 

yaptığınızda el alışkanlığı 

kazanacağınızı unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, 2/1 bant, düz örme kumaş ve el 

işi makasını dikim ortamında hazırladınız mı? 
  

2. Makinenin ipliklerini taktınız mı?   

3. Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş ayarlarını kontrol ettiniz 

mi? 
  

4. 2/1 bantı ilmek ilmek makineye taktınız mı?   

5. Üzerine düz örme kumaşı tersi üstte kalacak şekilde makineye 

taktınız mı? 
  

6. Makineye taktığınız kumaşı diktiniz mi?   

7. Bu işlemi birçok kez tekrar ederek alıştırma yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti-8”e geçiniz. 
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Remayöz makinesinde tiktak bant takma işlemi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, tiktak bant, düz 

örme kumaşlar ve el işi makasını dikim ortamında 

hazırlayınız. 

 3cm eninde, 30cm boyunda 

tiktak bant ve 30 cm boyunda 

15cm eninde düz örme kumaş 

hazırlayınız. 

 Makinenin ipliklerini takınız.  

 Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş ayarlarını 

kontrol ediniz. 

 

 tiktak bantı aşağıdaki gibi may takibi ile düz 

maydan makineye takınız. 

 

 Tiktak bantın fazlalığının 

aşağıda olmasına özen 

gösteriniz. 

 Üzerine düz örme kumaşı tersi üstte kalacak 

şekilde may takibi ile makineye takınız. 

 

 Bantın üzerine yerleştirdiğiniz 

düz örme kumaşın, tiktak 

bantın üzerinde kalacak 

kısmının 1cm’yi geçmemesine 

ve düzgün takılmasına dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Dikimini yapınız. 

 

 

 Diktiğiniz kumaşı kontrol ediniz. Bu işlemi birçok 

kez tekrar ederek pekiştiriniz ve bir örnek dikim 

yapınız. 

 

 İşlemi tekrar tekrar 

yaptığınızda el alışkanlığı 

kazanacağınızı unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Remayöz makinesi, dikiş iplikleri, tiktak bant, düz örme kumaş ve el 

işi makasını dikim ortamında hazırladınız mı? 

  

2. Makinenin ipliklerini taktınız mı?   

3. Dikiş denemesi yaparak makinenin dikiş ayarlarını kontrol ettiniz 

mi? 

  

4. Tiktak bantı may takibi ile makineye taktınız mı?   

5. Üzerine düz örme kumaşı tersi üstte kalacak şekilde makineye 

taktınız mı? 

  

6. Makineye taktığınız kumaşı diktiniz mi?   

7. Bu işlemi birçok kez tekrar ederek alıştırma yaptınız mı?   

 

 

 

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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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Remayöz makinesinde, düz örme kumaşların takıldığı, çelikten yapılmış iğne 

görünümlü parçalara kasnak denir. 

 

2. (   ) May takibi ile birleştirme yaparken birleştirilen iki kumaşın görüntülerinin 

bozulmaması birbirini takip etmesi gerekir. 

 

3. (   ) 2x1 lastik birleştirilecekse önce lastik ördünün düz  ilmek cubuğu remayöz 

maylarının üzerine geçirilir. 

 

4. (   ) Remayöz makinesinde bant takarken ilmek kaçıklarının oluşmaması için her bir 

ilmek makinenin maylarına tek tek takılmalıdır. 

 

5. (   ) Tiktak bantlar tok yapıya sahiptir.  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

Remayöz makinesin temizlik ve bakım işlemleri yapabiledeksiniz. 

 

 

 

 

 Sektörde remayöz makinesinin temizlik ve bakım işlemlerinin nasıl 

yapıldığını araştırarak öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. REMAYÖZ MAKİNESİNDE TEMİZLİK 

VE BAKIM İŞLEMLERİ 
 

4.1. Remayöz Makinesinde Oluşan Basit Arızaların Giderilmesi 
 

Remayöz makinesinin bakımı makine üreticisi tarafından verilen bakım talimatlarına 

uygun bir şekilde belirli periyotlarla yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan bakım makinenin 

ömrünü artırdığı gibi aynı zamanda makinenin yüksek bir verimle çalışmasını sağlar.  

 

 İğne ve mayın ince ayarı  

 İğnenin may üzerinde giriş çıkışının ayarlanması esnasında 1 ve 2 

numaralı vidalar açılarak iğne ucunun aşağı yukarı hareketini 

sağlayınız. 

 3 numaralı vida gevşetilerek 4 numaralı vida ile iğnenin may 

ortasına doğru yaklaştırılması veya uzaklaştırılması sağlayınız. 

İğne maya fazla bastırılmayacak ve fazla havada kalmayacak 

şekilde ayarlamaya dikkat ediniz. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Şekil 4.1: İğne ve mayın ince ayarı 

 İğnenin may ortasına yakın çalıştırılması 

 2 numaralı kapağı sağa sola doğru çevirerek yukarı doğru açınız. 

 1 numaralı vidalarda herhangi birini isteğinize göre çevirerek 

iğnenin may ortasına yaklaşımını ayarlayıp diğer vidayı sıkınız. 

 

Şekil 4.2: İğnenin may ortasına yakın çalıştırılması 

 Çağanoz sağ - sol ayarı 

 Makinenin kafası üzerinde bulunan logolu kapağı çıkarınız. 

 Bilya tutucu üzerindeki vidayı gevşetiniz. 

 Çağanoz milini istediğiniz yöne doğru ayarlayınız ve sıkıştırınız. 
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Şekil 4.3: Çağanoz sağ-sol ayarı 

 Çağanozun yükseklik ayarı 

 Çağanoz çubuğu üzerindeki 1ve 2 nu.lı somonları gevşetiniz. 

 Çağanoz çubuğunu sağa sola çevirerek çağanozun yüksekliğini 

ayarlayınız. 

 İğne ile çağanozun birbirine çarpmadan çok tatlı bir temas ile 

hareket etmesine dikkat ediniz. 

 Somonları verdiğiniz ayarı bozmadan sıkınız. 

 

Şekil 4.4: Çağanozun yükseklik ayarı 
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 İğne ve çağanoz mesafesinin ayarlanması 

 İğnenin hareketinde iğne ucu ile çağanozucu arasında tek iplikli 

makinelerde 1-1,5mm  çift iplikli makinelerde 2-2,5mm mesafe 

olmasına dikkat ediniz. 

 

Şekil 4.5: İğne ve çağanoz mesafesinin ayarlanması 

 May değiştirme 

 Remayöz makinesinde eğilen maylar düzeltilir. Düzeltilemeyen 

veya kırık olan maylar değiştirilir. May değiştirme işlemi aşağıdaki 

gibi yapılır: 
o Makinenin üst kapağı açılır. 

 

Resim 4.1: May değiştirme 
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o May plakası çıkarılır. 

 

Resim 4.2: May değiştirme 

o Kırık veya bozuk olan may çıkarılarak yerine yenisi yerleştirilir ve 

mayın yuvasına iyice yerleşmesi için maya üstten tahta bir çekiç ile 

vurulur. 

 

Resim 4.3: May değiştirme 

o May plakası yerine takılır. 

 

Resim 4.4: May değiştirme 
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4.2. Makinenin Günlük Temizlik İşlemleri 
 

İş bitiminde makinenin alt ve üst tertibatında biriken tozlar ve iplik parçaları 

temizlenmelidir. Temizlikte yüzeylere zarar verebilecek çözücü ve gazlı maddeler kesinlikle 

kullanılmamalıdır. Ayrıca makinenin çalışma alanı temiz ve düzenli tutulmalıdır. 

 

4.2.1. Kompresör ile Temizlik 
 

Makinenin üst kapağı açılarak içerisinde biriken tozlar, iplik parçaları vb. nesneler 

kompresör ile hava püskürtülerek temizlenir. 

 

Resim 4.5: Kompresör ile temizlik işlemi 

4.2.2. Temizlik Fırçası ile Temizlik 
 

Makinenin üst kapağı açılarak içerisinde biriken tozlar, iplik parcaları vb. fırça 

temizlenir. Temizleme içten dışa doğru yapılmalıdır. 

 

Resim 4.6: Fırça ile temizlik işlemi 
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4.2.3. Temizlik Bezi ile Temizlik 
 

Makinenin paslanabilecek kısımları kesinlikle ıslak bezle silinmemeli kuru ve 

yumuşak bir bezle silinmelidir. Paslanma riski olmayan kısımlar deterjan 

çözeltisinde hafifçe ıslatılmış bir bezle temizlenmelidir. 

 

Resim 4.7: Bez ile temizlik işlemi 

4.2.4. Pens ile Temizlik 
 

Makinenin içerisinde elle ulaşılamayan pislikler pens ile alınarak temizlenir. 

 

Resim 4.8: Pens ile temizlik işlemi 

4.3. Makineyi Yağlamada Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Günlük kullanımının bitiminde makineyi yağlayınız, makineyi dikime 

başlarken yağlamayınız. 

 Yağlama sonrasında deneme parçaları üzerinde dikim yapınız. 

 Makineyi önce yavaş daha sonra hızlı bir şekilde çalıştırınız. 
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 Fazla yağ dikilen parçaları kirleteceğinden yağ koyarken maksimum 

sınırı aşmayınız. 

 Beklemiş, makineye uygun olmayan yağlar iplik kopması ve makinenin 

verimsiz çalışmasına neden olacağından kaliteli ve makineye uygun yağ 

kullanınız. 
 

4.4. Makineyi Yağlama İşlemleri 
 

Makinede yağlama işlemi, aşağıdaki tabloya uygun olarak yapılmalıdır. 

 

Yağlama noktası Yağlama 

tipi 

Peri-

yot 

Yağlama 

metodu 

Açıklamalar 

Dişliler 

 

Resim 4.10: Fırça ile yağlama 

Gres 1 

hafta 

Fırça ile Yağlama 

işlemi 

esnasında aşırı 

miktarda gres 

kullanılmamalı

dır. 

İğne bağı 

 

Resim 4.9: Damlatma ile yağlama 

Sıvı 

makine 

yağı 

1 

gün 

Damlatma 

ile 

Yağ miktarı 

günlük 10-15 

damlayı 

aşmamalıdır. 

May kancaları 

 

Resim 4.11: May kancası yağlama 

Sıvı 

makine 

yağı 

1haft

a 

Damlatma 

ile 

Yağlama 

işlemi 

esnasında aşırı 

miktarda yağ 

kullanılmamalı

dır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Remayöz makinesine temizlik yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Remayöz makinesını temizliğe 

hazırlayınız. 

 Remayöz makinesınin çevresinde 

kirlenecek, tozlanacak ürün olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Makinenin üst kapaklarını çıkarınız  Çıkarma yaparken zorlama yapmayınız 

 Basınçlı hava ile makineyi 

temizleyiniz. 

 

 Basınlı hava ile temizlerken hava 

tabancasını makineye değecek kadar 

yaklaştırmayınız. 

 Fırça yardımıyla hava ile çıkmayan 

tozları temizleyiniz. 

 

 Fırçayı dar alanlara sokmayınız. 

 Fırçaya bulaşan yağları örücü 

elemanlara sürmeyiniz. 

 Erişemediğiniz noktalara ulaşmak için 

pens kullanarak temizleme yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 66 

 

 Temizleme bezi ile makine üzerinde 

bulunan ince tozları temizleyiniz. 

 

 Temizlik bezini remayöz iğne ve 

maylarına takılmamasına dikkat ediniz. 

 Temizleme araç gereçlerini toplayınız.  Tüm malzemelerinizi topladığınıza rmin 

olunuz. 

 Makinenin koruma örtüsünü kapatınız.  Hertarafını kapattığınızdan emin olunuz. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Remayöz makinesını temizliğe hazırladınız mı?   

2. Makinenin üst kapaklarını çıkarttınız mı?   

3. Basınçlı hava ile makineyi temizlediniz mi?   

4. Fırça yardımıyla hava ile çıkmayan tozları temizlediniz mi?   

5. Erişemediğiniz noktalara ulaşmak için pens kullanarak 

temizleme yaptınız mı? 

  

6. Temizleme bezi ile makine üzerinde bulunan ince tozları 

temizlediniz mi? 

  

7. Temizleme araç gereçlerini topladınız mı?   

8. Makinenin koruma örtüsünü kapatınız mı?   

 

 

 

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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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Remayöz makinesinde ucuntu ve havlar basınçlı hava ile temizlenebilir. 

 

2. (   ) Remayözde may kırığını değiştirmek için may plakası çıkartılmalıdır. 

 

3. (   ) Remayöz makinesinde İğne ile çağanozun birbirine çok yakın olmamalı. 

 

4. (   ) Remayöz makineleri günlük kullanımın ardından yağlanmalıdır. 

 

5. (   ) Remayöz makinesinde dişliler haftada 1 defa sıvı makine yağı ile yağlanmalıdır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

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

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Motorun hareketini makinenin çalışan aksamlarına ileten, ayak ile idare edilen 

kısıma pedal denir.  

 

2. (   ) Remayöz makinelerinde 3 numara en ince  makine, 16 numara ise en kalın 

makinedir. 

 

3. (   ) Remayöz makinesinde dikiş ipliği olarak her zaman merserize iplik kullanılır. 

 

4. (   ) Bazı remayöz dikiş makinelarında gergi yayı ve gergi freni ayrı yapılmazsa iplik 

gergin veya gevşek gider. 

 

5. (   ) Dikiş tamamlandıktan sonra, makineyi temizleyip tozlardan korumak için üzerine 

kılıf örtülür. 

 

6. (   ) Remayöz makinesi iğne kırılıyorsa, iğne ve çağanoz ayarları bozulmuş demektir. 

 

7. (   ) Remayöz makinesinde bant takarken ilmek kaçıklarının oluşmaması için ilmekler  

makinenin maylarına ikişer ikişer takılmalıdır. 

 

8. (   ) Remayöz makinesinde eğilen maylar düzeltilebilir. 

 

9. (   ) Makineyi dikime başlarken yağlamalıyız. 

 

10. (   ) May kancaları sıvı makine yağı ile fırça ile sürülerek yapılır.  

 

 

 

 

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 KAFA 

2 OVERLOKLU REMAYÖZ 

3 360 

4 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 

5 ÇAĞANOZ 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanliş 

4 Doğru 

5 Yanliş 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanliş 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanliş 

4 Doğru 

5 Yanliş 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanliş 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanliş 

8 Doğru 

9 Yanliş 

10 Yanliş 
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KAYNAKÇA 
 
 www.megep.meb.gov.tr 

 

 

KAYNAKÇA 


