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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD341 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL/MESLEK Saraciye Üretimi, Saraciye Modelistliği 

MODÜLÜN ADI Saraciyede Astarlama 

MODÜLÜN TANIMI 
Astarlamayla ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Temel Kesim ve Temel Dikiş Makineleri modüllerini 

tamamlamış olmak  

YETERLİK Astarlama ve astarlamada cep çeşitlerini çalışmak için gerekli 

yöntem ve teknikleri öğrenmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli besleme ve sertleştirme malzemeleri sağlandığında 

saraciye ortamında tekniğe uygun astarlama yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
1. Tekniğe uygun yapıştırarak astarlama yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun torba astar yapabileceksiniz. 

3. Cep çalışmasındaki standartlara uygun iç astarlamada cep 

çalışması yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Sınıf, atölye, işletme 

 

Donanım 

Model dergileri, broşürleri, kataloglar, kesim lastiği, kesim 

bıçağı, çelik cetvel, kalıp kartonu, astarlık kumaş, masat, eğe, 

yapıştırıcı, kesim presi, tıraş makinesi, kollu dikiş makinesi, 

yapıştırıcı kabı, düz dikiş makinesi, fırça, mermer, çekiç, 

araçlama bıçağı, kuru sabun, fermuar, çıtçıt sıkma makinesi, 

çıtçıt. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile modül 

uygulamalarında kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek 

değerlendirilecektir 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Astarlama, yapılan ürünün iç aksamının temiz görünmesini sağlamak, esnemeyi 

önlemek aynı zamanda ürünün kullanım ömrünü uzatmak için uygulanır. Kaliteli bir cüzdan, 

çanta vb. nin dış görünüşü kadar iç aksamının da düzgün, kaliteli bir görünüşe sahip olması 

gerekir. 

 

İyi astarlama yapabilmek için, ürün için en uygun malzeme ve modeli kaliteli işçilikle 

buluşturmak gerekir. Aynı zamanda iç aksam ürünün işlevselliğini de artırır. Moda ve 

ihtiyaçlar değiştikçe kullanılan eşyaların çok amaçlı olanları tercih edilmektedir. Çok 

amaçlılığa, çanta içlerindeki telefon cepleri, kalem cepleri, kartlık, blok not cepleri gibi 

çeşitli cepler örnek verilebilir. Astarlamada kullanılan teknikler ürünlerin (çanta, cüzdan, 

evrak çantası vb.) özelliğine göre değişmektedir. 

 

Bu modül ile, modele ve ölçülere uygun astarlama kalıpları hazırlayarak, kesimini 

yapabilecek, yapıştırarak ve torba astar çalışabileceksiniz. Astarlama çalışmasını yaparken 

farklı tekniklerde cep çalışmalarını da uygulayabileceksiniz. 

 

Bu modülü bitirdiğinizde bir ürünün modeline uygun astarlamasını ve cebini yapmak 

için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.  

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında astarlama ile 

ilgili bilgi yöntem ve teknikleri kullanarak, yapıştırarak astarlama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Saraciye ürünleri satan mağaza ve dükkânlara giderek çanta, cüzdan vb. 

ürünlerin astarlama şekillerini inceleyiniz. 

 

 Saraciye üretimi yapan fabrika ve atölyelere giderek, astarlama işlemleri yapan 

ustaların çalışmalarını izleyiniz. 

 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaş grubunuz ile paylaşınız. 

 

1. YAPIŞTIRARAK ASTARLAMA 
 

1.1. Astar Çeşitleri 
 

Astar, yapılan ürünün (çanta, cüzdan, giysi vb.) özelliğine uygun olarak içine 

geçirilen ince kattır. İşin temiz görünmesini sağlar. Kullanım ömrünü uzatır. Yapıştırarak 

astarlamada çeşitli astarlıklar, mukavva, modele göre besleme malzemeleri kullanılır. 

 

1.1.1. Suni Deriler 
 

Dış görünümü bakımında tabii deriye benzer suya karşı dayanıklıdır. Döşemede, 

ayakkabıda, bavul, çanta, cilt vb. eşyaların yapımında kullanılır. 

 

Yapay deri yapmak için; deri artığı, pamuklu dokumalar, bitkisel lifler, çuha gibi 

maddeler, kauçuk, selüloz, boya maddeleri asetatı gibi kimyasal maddelerle yoğrulur, 

sıkıştırılır. Olabilecek tortuyu önlemek için eziciden geçirilir. Hazırlanan poliüretan madde 

belirli solventlerle inceltilerek, üretime hazır hale getirilir. Hazırlanan ham maddeler 

makinede transfer kâğıdı üzerine belirli gramajlarda dökülür. İstenilen zemin, (pamuklu 

polyester) yapıştırıldıktan sonra pişirilir. Makine çıkışında transfer kâğıdı ve mamul ayrılır. 

Gerektiğinde vernik yapılır. Rulo haline getirilir. Arkası ve önü resimde görüldüğü gibi 

farklı renktedir (Fotoğraf 1.1.) 
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ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Suni deri astarlar 

 

1.1.2. Çeşitli Kumaş ve Astarlar 
 

Astarlamada farklı çeşit ve özelliklerde kumaş ve astar kullanılır. Bu çeşitliliği 

aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 

 Deri Astarlıklar: Koyun, keçi, domuz vb hayvan derilerinden yapılan 

astarlıktır. 

 

 Dış Deri Malzemeli Kumaş Astarlıklar: Dokuma ya da örgü kumaşların bir 

yüzeyi, suni deri ile kaplanması sonucu elde edilen astarlıklardır. 

 

 Kumaş Astarlıklar: Naylon, polyester, ipek ve pamuklu kumaşlardan yapılan 

astarlıklardır ( Resim1.2). 

 

 
Resim 1.2: Kumaş astarlar 
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1.2. Paysız Astarlama 
 

Paysız astarlama, pay verilmeden deri yüzey ile bire bir ölçülerle yapılan astarlama 

şeklidir. Bütün saraciye ürünlerinde modele göre tercih edilerek uygulanabilir. Kesim için 

ayrı kalıp gerekmediğinden, daha az işlem olması nedeniyle uygulaması pratiktir.  

 

1.2.1. Paysız Astarlamada Kesim  
 

Paysız astarlama genellikle sert çantalarda uygulanır. Gövde kısımları ve ara bölme 

kısımları mukavva ve sünger ile kaplandıktan sonra üzerine astar yapıştırılır. İsteğe ve 

kullanılan astar malzemesine göre mukavva üzerine besleme yapmadan da astar 

yapıştırılabilir. Astarlama yapılacak yerde astarın büyüklüğü esas kalıplarla aynıdır. Bütün 

parçalar üzerine astarlık kumaş yapıştırıldıktan sonra parçalar tutturma işaretlerine dikkat 

edilerek, karşılıklı yapıştırılır. Makinede ya da elde dikişi yapılır. Ara bölme olarak 

kullanılacak kısımlar, körük özelliğine göre sadece ağız kısımlarından ya da körük boyunca 

tutturulur. 

 

1.3. Paylı Astarlama 
 

Paylı astarlamada deri yüzey ölçüsüne 2 mm fazlalık payı verilerek, hazırlanan 

kalıplarla astar kesimi yapılır. Daha sonra bu pay araçlama yapılarak atılır. Esneme özelliği 

alan derilerde, bazı cüzdan modellerinde tercih edilir.  

 

1.3.1. Paylı Astarlamada Kesim 
 

Model özelliği olmayan düz çantalarda yan dip birleştirmelerinde deri ve astar aynı 

ölçülerde kesilir. Gövde parçaları 5 mm’den birleşmiş ise, astarda aynı ölçüde birleştirilir. 

Model özelliği olan çantalarda (kapama yerleri fitilli)gövde parçaları 5 mm’den 

birleştiriliyorsa astar 7 mm’den birleştirilir. Bu ölçü Avrupa standartlarında 9 mm’ye kadar 

çıkar. Birleştirme için mutlaka bilgi işaretleri(çentik)alınmalıdır ( Resim 1.3).  

 

 
Resim 1.3:Birleştirme çentiği atma 
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1.3.2. Paylı Astarlamada Kıvırma  
 

Paylı astarlamada bırakılan kıvırma payı, dikiş yapabilmek için bırakılır. Herhangi bir 

yere yapıştırılmaz (Resim 1.4). 
 

 
Resim 1.4: Paylı astar 

 

1.4. Sert Çantada Astarlama 
 

Gövde ara bölmelerine besleme ve sertleştirme işlemi yapıldıktan sonra, üzerine astar 

yapıştırılır. Çantanın model özelliğine göre dikişi yapılır (Resim 1.5). 
 

   
Resim 1.5: Sert çantada astar 
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1.4.1. Yüzeyleri Birbirine Yapıştırma  
 

Sert çantalar genellikle evrak çantası olarak yapılır. Bu çantalar sert deriyle 

(kösele, vidala vb) çalışıldığı için kenarlarda kıvırma yapmanın imkanı yoktur. Bütün gövde, 

sufle gibi parçaların birleşme yapılacak kısımları tıraş yapılır. Gerekli sertleştirme ve 

beslemesi yapılarak, astarlama yapılır. Parçalar kalıplar üzerindeki birleştirme işaretleri 

dikkate alınarak, karşılıklı getirir ve montajlanır. Makinede ya da elde dikiş işlemi yapılır. 

 

1.5. Yapıştırarak Astarlama  
 

Yapıştırarak astarlama,  paylı ve paysız olmak üzere iki şekilde yapılır. 

 

1.5.1. Yapıştırarak Paysız Astarlama  
 

Paysız astarlamada modele göre çıkarılan astar kalıpları deri kalıpları ile birebir aynı 

ölçüde hazırlanır. Çanta, cüzdan vb. ürünlerde seri üretim ve muntazam astar kesimi için 

preste kesim tekniği tavsiye edilir.  

 

1.5.1.1. Preste Astar Kesimi 
 

Preste astar kesimi yapılacaksa, modele ait astar bıçak kalıpları bıçakçıya yaptırılır. 

Deriye uygun olarak seçilen astar üzerine kesim kalıbı ekonomik olarak yerleştirilir. Kesim 

presine yeterli tonaj ayarlaması yapıldıktan sonra, üsteki butonlara basılarak, astar kesimi 

yapılmış olur (Resim 1.6). 

 

NOT: Kesim sırasında kesilen astar parçası düzgün çıkmıyor ise, bıçağın keskin 

tarafına 2, 3 kesimde bir kuru sabun sürülmesi tavsiye edilir. 
 

 
Resim 1.6:Preste astar kesimi 
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1.5.1.2. Elde Astar Kesimi  
 

Modele göre çıkarılmış astar kalıpları astarın üzerine büyükten küçüğe doğru 

ekonomik olarak yerleştirilir. Keskin bilenmiş kesim bıçağı ile astar parçalarının  kesimi 

yapılır (Resim 1.7). 
 

 
Resim 1.7: Elde astar kesimi 

 

Yapılacak ürüne, deri özelliğine ve modele göre deri parçaları astarlanmadan önce 

yarmadan geçirilir; kenarları tıraşlanır (Resim1.8). 
 

 
Resim 1.8: Kenar tıraşı 
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Astar montajı yapılacak deri kenarlarına yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcıyı yarı tıraşlı, 

yarı tıraşlanmamış kısma sürmeye dikkat etmelidir (Resim 1.9).Yapıştırarak astarlamada 

eğer astar bütünüyle yapıştırılacaksa, kuruduğu zaman iz yapmayan daha hafif yapıştırıcılar 

kullanılmalıdır. 
 

 
Resim 1.9: Astar için deriye yapıştırıcı sürme 

 

Astar parçası kenarlardan iki elle tutularak, deri parçasının kenarlarında eşit pay 

kalacak şekilde, dikkatlice yerleştirilir. Montajın muntazam olması, astara göre yapılacak 

kıvırmanın da muntazam olmasını sağlayacaktır (Resim 1.10). 
 

 
Resim 1. 10: Deriye astar montajı 
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Deriye montajı yapılan astarın iyice yapışması için, yapıştırılan yerler çekiçlenir 

(Resim 1.11). Böylece astar sabitlenmiş olur. 
 

 
Resim 1.11: Astarın sabitlenmesi 

 

Yapıştırarak paysız astarlamada, kenar kıvrılacaksa, kıvırmak için yapıştırıcı sürerken, 

kıvırma payının yarısı kadar, astara da yapıştırıcı sürülmelidir. Böylece astarın kenarlarının 

atarak sökülmesi önlenmiş olur ve ürünün kullanım ömrü uzar (Resim 1.12). 
 

 
Resim 1.12: Kıvırma sürme 
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1.5.2. Paylı Astarlama  
 

Üründe paylı astarlama yapılacak ise, ona göre 2mm fazlalık payı verilerek çıkarılan 

kalıplardan astar kesimi yapılır. Aynı paysız yapıştırarak astarlama gibi, yapılacak ürüne, 

deri özelliğine ve modele göre deri parçaları astarlanmadan önce yarmadan geçirilir; 

kenarları tıraşlanır. Paylı astarlamada 2 mm lik fazlalık payı araçlama ile atılacağı bu sebeple 

astarın atarak sökülmemesi için; astar montajı yapılacak deri kenarlarına yapıştırıcı biraz 

daha geniş sürülür (Resim 1.13). 
 

 
Resim 1.13:Astar montajı için yapıştırıcı sürme 

 

Daha sonra asra modele göre, kenarlar eşitlenerek dikkatlice deriye montaj edilir. 

Astarın iyice yapışması için, çekiçle dövülür (Resim1.14). 
 

  
Resim 1.14: Astarın deriye montajı       Resim 1.15: Astar payının araçlanması 
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Modele ait araçlama bıçağı ile kesim peresinde 2 mm’lik fazlalık astar payı 

araçlanarak alınır. Araçlama yaparken araçlama bıçağı, parçanın astarlı yüzüne, muntazam 

bir şekilde yerleştirilmelidir (Resim1.15).Yapıştırarak astarlanmış saraciye ürünleri 

(Resim 1.16,17,18,19,20,21) 
 

Yapıştırarak Astarlanmış Saraciye Ürünleri 

  
Resim 1. 16: Astarlanmış bayan cüzdanı       Resim 1. 17: Astarlanmış erkek cüzdanı 

 

  
Resim 1.18: Yapıştırarak astarlanmış çanta     Resim 1.19: Makyaj çantası 

 

  
Resim 1. 20: Cep telefon kılıfı                                         Resim 1. 21: Anahtarlık 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Kesim masası 

 Kesim lastiği 

 Kesim bıçağı 

 Çelik cetvel 

 Kakıp kartonu 

 Astarlık kumaş 

 Masat,  

 Yapıştırıcı 

 Kesim presi 

 Tıraş makinesi 

 Yapıştırıcı kabı 

 Fırça  

 Mermer 

 Çekiç 

 Araçlama bıçağı 

 Kuru sabun 

 Dikiş makinesi 

 Eğe 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, yapıştırarak paylı 

ve paysız astarlama çalışmalarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Paysız Astarlama 
 Astar kalıplarını deri kalıpları ile 

birebir ölçüde hazırlayınız.  

 Preste veya elde astar kesimi 

yapınız. 

 Deri parçalarına modele göre yarma, 

traş, besleme, sertleştirme vb. 

yapınız. 

 Montaj için yapıştırıcı sürünüz. 

 Deriye astarı montaj ediniz.  

 Çekiçleyerek astarın iyice 

yapışmasını sağlayınız. 

 Kıvırma için yapıştırıcı sürünüz. 

 

 

 Hassas ölçü alınız. 

 Preste net astar kesimi için 2-3 kesimde bir,  

bıçağının ağzına kuru sabun sürünüz. 

 Astar yapıştırmada beyaz 

ilaç(tutkal)kullanınız. 

 Yapıştırıcıyı yarı tıraşlı yarı tıraşlanmamış 

kısma sürmeye dikkat ediniz.  

 Deri parçasının kenarlarında işit pay kalacak 

şekilde, dikkatlice yerleştiriniz. 

 Çekiçle yapıştırıcı sürülen kenarlara 

vurunuz.  

 Kıvırma sürerken, kıvırma payının yarısı 

kadar astara da yapıştırıcı sürünüz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Paylı Astarlama Yapmak 

 
 Astar kalıpları bitmiş ölçüden 2 mm 

büyük hazırlayınız. 

 Çıkarılan kalıba uygun astar kesimi 

yapınız.  

 Deri parçalarına modele göre yarma, 

traş, besleme, sertleştirme vb. 

yapınız. 

 Montaj için yapıştırıcı sürünüz. 

 Deriye astarı montaj ediniz.  

 Çekiçleyerek astarın iyice 

yapışmasını sağlayınız. 

 Fazlalık payını araçlayınız. 

 

 Desenli bir astar kullanılacaksa kesim 

kalıpları desenin yönüne göre 

yerleştirilmelidir. 

 Yapıştırıcıyı daha geniş fırçayla, geniş 

sürünüz. 

 Araçlama bıçağını astar yüzüne yerleştiriniz. 

 Kesim peresine net kesim yapacak tonaj 

ayarını yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz. 

 

1. ( ). Yapılan ürünün özelliğine uygun olarak, içine geçirilen ince kata astar denir. 

2. ( ) Astarlama, sadece yapılan işin iç aksamının temiz görünmesini sağlar. 

3. ( ) Suni deriler, tabii deriye benzer ve suya karşı dayanıklıdır. 

4. ( ) Suni deriler sadece astarlık olarak kullanılır. 

5. ( ) Naylon, polyester kumaşlar, kumaş astarlıklar grubundandır. 

6. ( ) Deri astarlıklar bir astar çeşidi değildir. 

7. ( ) Paysız astarlamada astar esas gövde kalıbıyla aynıdır. 

8. ( ) Paylı astarlamada 2 mm fazlalık payı araçlanır. 

9. ( ) Preste net astar kesimi yapabilmek için, kesim bıçağının ağzına kuru sabun 

sürülür.  

10. ( ) 10.Paysız astarlamada, paylı astarlamaya göre daha geniş yapıştırıcı sürülür.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt 

yaşadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

Paysız Astarlama   

1 
Astar kalıplarını deri kalıpları ile birebir aynı ölçüde 

hazırladınız mı? 
  

2 Preste veya elde astar kesimi yaptınız mı?   

3 
Deri parçalarına modele göre yarma, traş,besleme, 

sertleştirme vb. yaptınız mı? 
  

4 
Yapıştırıcıyı yarı tıraşlı yarı tıraşlanmamış kısma sürdünüz 

mü?  
  

5 
Deri parçasının kenarlarında işit pay kalacak şekilde, astarı 

montaj ettiniz mi? 
  

6 Çekiçleyerek astarın iyice yapışmasını sağladınız mı?   

7 
Kıvırma sürerken, kıvırma payının yarısı kadar astara da 

yapıştırıcı sürdünüz mü? 
  

Paylı Astarlama   

1 
Paylı astar kalıplarını bitmiş ölçüden 2 mm büyük  

hazırladınız mı? 
  

2 Çıkarılan kalıba uygun astar kesimi yaptınız mı?   

3 
Deri parçalarına modele göre yarma, traş,besleme, 

sertleştirme vb. yaptınız mı? 
  

4 
Paylı astarlamada yapıştırıcıyı daha geniş fırçayla, geniş 

sürdünüz mü? 
  

5 Deriye astarı düzgün montaj yaptınız mı?   

6 Çekiçleyerek astarın iyice yapışmasını sağladınız mı?   

7 
Paylı astarın 2mm’lik fazlalık payını fazlalık payını 

araçladınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız 

varsa uygulamayı tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 
 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında ürüne uygun 

torba astar hazırlamayı ve dikmeyi yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Torba astarlı eski bir çantayı söküp inceleyiniz.  

 

 Satış mağazalarındaki farklı ürünlerin astarlanma şekillerini inceleyiniz.   

 

 Atölye ve fabrikalarda torba astarlı saraciye ürünü yapan ustaların çalışmalarını 

izleyerek, edindiğiniz deneyimleri arkadaş grubunuzla paylaşınız. 

 

2. TORBA ASTARI 
 

Çanta, cüzdan vb. ürünlere astarlık kumaş, tela gibi malzemelerle ürünün ölçülerine 

uygun torba şeklinde dikilen astara torba astar denir. 

 

2.1. Torba Astar Kalıbı 
 

Torba şeklindeki astarın kalıbı esas kalıpla aynı ölçüdedir. Torba astar aynı zamanda 

paylı astarlama olarak da ifade edilebilir (Resim 2.1). 
 

 
Resim 2.1:Torba astar 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Torba Astar Kesimi 
 

Deri kalıplarından 2,5 mm küçük hazırlanan astar kalıpları, astarlık kumaşa uygulanır. 

Birleştirmede kolaylık sağlaması açısından bilgi işaretleri alınır. Kesimi yapılır. 

 

2.3. Bilgi İşaretleri 
 

Kalıplar üzerindeki birleştirmede kolaylık sağlayacak bilgi işaretleridir. (Kıvırma 

yapılacak yerler, orta işaretleri, montajlamada başlama bitirme yerleri, makine dikişlerinde 

başlama bitirme yerleri gibi.) Ürünün motajlanıp sonucunun iyi olması için gövdede, 

suflelerde, çanta dip kısımlarındaki işaretlerin önemi büyüktür. Milimetrelik sapmalar 

ürünün duruşunu etkileyecektir (Resim 2.2). 
 

 
Resim 2.2:İşarete göre birleşmiş torba astar 

 

2.4. Torba Astar Çeşitleri 
 

Torba astar çeşitleri modele ve kullanılacak yere göre değişmektedir. Fermuarlı, açık 

cepli ve biye ile kenarları temizlenerek torba astar çalışılabilir. 

 

Bir kenarı fermuarlı ve diğer kenarında açık cebi bulunan torba astarlarda, kapama 

derisine sertleştirme ve torba astar montajı yapıldıktan sonra çantaya dikimi yapılır (Resim 

2.3,2.4). 
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Resim 2.3:Fermuarlı ve açık cepli torba astarın içten görünüşü 

 

 
Resim 2.4:Fermuarlı ve açık cepli torba astarın dıştan görünüşü 

 

Torba astarların ortada fermuarlı gözü, kenarda açık bir cebi bulunan modelleri de 

vardır .(Resim 2.5). 
 

 
Resim .2.5:Ortası fermuarlı torba astar modeli 
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Modele göre çanta parçalarına tek tek sertleştirme, besleme ve astarlama yapıldıktan 

sonra, makinede dikerek; dikiş kenarlarının fitil ile temizlendiği astarlama şekli, daha çok 

yumuşak çantalarda uygulanır (Resim 2.6). 
 

 
Resim 2.6:Dikiş kenarlarının biye ile temizlendiği astarlama modeli 

 

2.5. Torba Astar Hazırlanması 
 

Torba astarın kesimi esas kalıplarla (deri kesim kalıpları) ile yapılır. Seri üretimde 

bıçak kalıbı olan modellerde kesim presi ile yapılabileceği gibi, torba astar parçaları elde 

kesim kalıpları ile de kesilebilir. Astar parçalarının kesimine büyük parçadan başlanmalı, 

kalıp kumaşın boyuna yerleştirilmeli ve kesim bıçağının çok iyi bilinmesi net bir kesim için 

gereklidir (Resim 1.7). 
 

 
Resim 2.7:Astar kesimi 

 

Kesimi yapılan astar parçaları, ikiye katlanır; katlanan köşeye kesim bıçağı ile çentik 

atılır. Bu çentikler birleştirmede kolaylık sağlaması için yapılır. Çentiği astar parçasının tam 

ortasına almaya, işaretin iki tarafa da gelmesine dikkat edilmelidir (Resim 2.8). 
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Resim 2.8:Birleştirme işareti alma 

 

Ön ila arka gövde ve körüklerin (sufle) ağız kısımlarına 5 mm yapıştırıcı sürülür. 

Yapıştırıcının eşit miktarda sürülmesine, astarın diğer kısımlarına yapıştırıcı lekesi olmaması 

için, temiz mermer üzerinde çalışılmasına dikkat edilmelidir (Resim 2.9). Daha sonra 

yapıştırıcı sürülen kenarlar sağdan sola doğru katlanırken bir taraftan da çekişle vurularak 

kıvırma yapılır (Resim 2.10). 

 

  
Resim 2.9:Astar ağzına yapıştırıcı sürme                     Resim 2.10:Astar ağzını kıvırma  

 

Ön gövdenin birleştirme işareti ile körüğün birleştirme işaretleri üst üste getirilir; 5 

mm den kenar dikişi yapılır. Sonra arka gövde birleştirme işareti ile körüğün birleştirme 

işaretleri üst üste getirilir; bu kenarda dikilir. Dikiş iplikleri kesilerek temizlenir. Astar 

dikiminde pamuk cinsi ipliğin kullanılması, ipliğin astarın renginde olması, iplik kalınlığının 

40 numara olması tavsiye edilmektedir. Düzgün bir dikiş için alt ve üst ipliğe gevşek 

gerginlik ayarı yapılması gerekir Resim 2.11). 
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Resim 2.11:Torba astarın dikişi 

 

Torba astarın içten de dıştan da görünümünün muntazam olması, astarın montajında 

sorun yaşanmaması için, ölçülerin büyütülüp küçültülmemesine çok dikkat edilmelidir 

(Resim 2.12,2.13). 

 
Resim 2.12:Torba astarın dıştan görünümü 

 

Hazırlanmış alan torba astar çantanın içine kenar payları görünmeyecek (kenar payı 

içte kalacak) şekilde yerleştirilir. Torba astarlar genelde ağız kapama derilerine dikilerek, 

çanta içine montaj olurlar. Astarı yerleştirirken gövde derisi ile gövde astarının, körük derisi 

ile de körük astarının üst üste gelmesine dikkat ediniz (Resim 2.14). 
 

  
Resim 2.13:Torba astarın iç görünümü     Resim 2.14:Torba astarın çantaya montajı 
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Bazı torba astarlarda ayrıca bir körük parçası yoktur, hacimlendirme deri 

parçalarındaki gibi taban köşelerine geçilen dikiş ile yapılmaktadır. Modele ve isteğe göre 

astar parçaları birleştirilmeden önce torba astara cep çalışılabilir (Resim 2.15).   

 

 
Resim 2.15:Torba Astarın hacimlendirilmesi 

 

Bazı torba astar modellerinde astar önce ağız bant derisine montaj edilir, daha sonra 

ağız bant derisi ile birlikte çanta içine montajı yapılır (Resim 2.16). 
 

 
Resim 2.16:Ağız bant derisi ile birlikte montaj yapma 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Kesim masası 

 Kesim lastiği 

 Kesim bıçağı 

 Çelik cetvel 

 Salpa tela 

 Astarlık kumaşlar 

 Masat  

 Eğe 

 Yapıştırıcı 

 Kollu dikiş makinesi 

 Fırça 

 Yapıştırıcı kabı (kutu) 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, modele ve tekniğe 

uygun torba astar uygulayabilirsiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kesim bıçağını ince ve keskin 

bileyiniz. 

 Kesim kalıplarını astarın üzerine 

yerleştiriniz. 

 Astar parçalarının kesimini yapınız. 

 Astar parçalarını ikiye katlayarak 

birleştirme için çentik atınız. 

 Varsa besleme yapılacak yerlerin 

beslemesini yapınız (salpa tela vb.) 

 Ön ile arka gövde ve körüklerin  

(sufle) ağız kısımlarına 5 mm  

yapıştırıcı sürülür. 

 Yapıştırıcı sürülen kenarlar sağdan 

sola doğru katlanırken bir taraftan da 

çekiçle vurarak kıvırma yapınız. 

 Kesim yapılan parçaların bilgi 

işaretlerine dikkat ederek 

montajlayınız. 

 Makine dikişlerini yapınız. 

 Gerekirse dikiş paylarını açarak veya 

ütüleyerek düzeltiniz. 

 Hazırlanmış alan torba astar çantanın 

 Kesim bıçağının ucunu ince ve keskin 

olmasına dikkat ediniz. 

 Astar kalıplarını kumaşın boyuna, büyükten 

küçüğe doğru yerleştiriniz. 

 Kesimi ölçüleri büyütmeden ve 

kaydırmadan yapmaya özen gösteriniz. 

 Astar kalıbını kumaşa uygularken ekonomik 

olmaya özen gösteriniz. 

 Çentikleri astar parçalarının tam ortasına 

atmaya özen gösteriniz. 

 Astar ağızlarını muntazam kıvırmaya özen 

gösteriniz. 

 Astar dikişinin muntazam ve sağlam 

olmasına özen gösteriniz. 

 Torba astarı kenar payı içte kalacak şekilde 

çanta içine yerleştiriniz. 

 Montaj sırasında teri ile astar parçalarının 

aynı hizada olmasına dikkat ediniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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içine kenar payları görünmeyecek 

(kenar payı içte kalacak) şekilde 

yerleştirilir. 

 Çanta ağız kapama derisine dikilerek 

montaj tamamlanır. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz. 

 
1. ( ) Torba astar aynı zamanda paylı astarlamadır. 

2. ( ) Torba şeklinde hazırlanarak ürün içine bütün oturtulur. 

3. ( ) Ürüne ve malzemeye uygun astarlık seçilir. 

4. ( ) Torba astar kalıbı esas kalıptan 2,5mm küçük hazırlanır. 

5. ( ) Astarlamada bilgi işaretlerinin önemi yoktur. 

6. ( ) Bilgi işaretleri sadece gövde kısımlarında vardır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap 

verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1 Kesim bıçağını ince ve keskin bilediniz mi?   

2 Kesim kalıplarını astarın üzerine ekonomik yerleştirdiniz mi?   

3 Astar parçalarının kesimini yaptınız mı?   

4 
Astar parçalarını ikiye katlayarak, birleştirme için çentik 

attınız mı? 
  

5 
Varsa besleme yapılacak yerlerin beslemesini yaptınız mı? 

(salpa tela vb.) 
  

6 
Ön ile arka gövde ve körüklerin  (sufle) ağız kısımlarına 5 

mm den yapıştırıcı sürdünüz mü?. 
  

7 
Yapıştırıcı sürülen kenarlar sağdan sola doğru katlarken, bir 

taraftan da çekiçle hafif vurarak, kıvırma yaptınız mı? 
  

8 
Kesim yapılan parçaların bilgi işaretlerine dikkat ederek 

montajladınız mı? 
  

9 Makine dikişlerini muntazam yaptınız mı?   

10 
Gerekirse dikiş paylarını açarak veya ütüleyerek düzelttiniz 

mi? 
  

11 
Torba astarı kenar payı içte kalacak şekilde çanta içine 

yerleştirdiniz mi? 
  

12 Torba astarı çanta ağız kapama derisine diktiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız 

varsa uygulamayı tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 
 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, ürüne uygun iç astarlamada cep çalışması 

için gerekli yöntem ve teknikleri öğrenerek uygulama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Endüstriyel saraciye de yapılan çanta tasarımlarını inceleyiniz. 

 

 Saraciye ürünleri satan mağaza ve dükkânlara giderek çantaların iç astarlama 

modellerini inceleyiniz.  

 

 Saraciye üretimi yapan atölye ve fabrikalarını gezerek, saraciye ürünlerinin iç 

aksamlarını yapan ustaların çalışmalarını gözlemleyiniz; yöntem ve teknikler 

hakkında ön bilgi alınız. 

 

 Atölye ortamında iç aksamında cep bulunan eski bir çantayı sökerek 

inceleyiniz. 

 

 İç aksamında cepli çanta kullanan kişilerle görüşerek, kullanım yönünü 

araştırınız. Edindiğiniz deneyimleri arkadaş gurubunuzla paylaşınız. 

 

3. İÇ ASTARLAMADA CEP ÇALIŞMASI 
 

3.1. Model Özelliği Ölçü 
 

İç astarlamada cep çalışma teknikleri çok çeşitlidir. Cep çalışması yapılacak ürünün 

model özelliğine, isteğe ve kullanım amacına göre değişir.  

 

3.2. Kalıp Hazırlama 
 

İç astarlamada cep çalışması yapabilmek için, öncelikle cep çalışılacak yerin 

belirlenmesi gerekir. Cebin nasıl bir cep(fermuarlı, fermuarsız, kapaklı, kapaksız, kırma vb.) 

olacağına karar verilir. Seçilen cep çeşidine göre cep kalıbı hazırlanır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.3. Cep Kesimi 
 

İç astarlamada cep çalışılacak yer belirlendikten sonra, yapılan ürünün büyüklüğü ile 

orantılı olacak şekilde hazırlanan cep kalıbı astarlık kumaştan hazırlanır. Kalıplar üzerindeki 

bilgi işaretleri alınır. Ürün özelliğine göre, dikiş payları hesaplanarak kesimi yapılır. 

 

3.4. Cep Çalışmasında Ölçüler 
 

Cep çalışmasında standart ölçü yoktur. Cep çalışmasındaki ölçüler, genişlik ve 

derinlik açısından çalışılan ürünün boyutlarıyla doğru orantılıdır. Modele göre cep ağzı 

genişliği ve uzunluğu değişmektedir.  

 

3.5. Kırma Cep Çalışması 
 

Kırma cep çalışması, kapaklı ve kapaksız olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

3.5.1. Kapaksız Kırma Cep Çalışması 
 

Kırma cep çalışılacak yer belirlenir. Cep yapılacak astarlık gövde kalıbı üzerine cep 

işareti alınır. Kırma cep kalıbı hazırlanır. Hazırlanan kalıp, astarlık kumaştan bilgi işaretleri 

alınarak kesilir (Resim 3.1).  
 

 
Resim 3.1:Kırma cep astarlığı 

 

Kesilen kumaşın bütün yüzeyine yapıştırıcı sürülür. Dip kısmına gelecek bölümde 

kıvırma payları dışarıda kalacak şekilde ikiye katlanarak düzgün bir şekilde yapıştırılır 

(Resim 3.2). Dip kısmındaki kıvırma paylarının kıvrılması için ilaç sürülür ( Resim 3.3). 
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Resim 3.2:Astarlığın katlanması 

 

 
Resim 3.3:Kıvırmaya yapıştırıcı sürme 

 

Cebin alt taban kenarı köşe dikişi yapılarak, makinede dikilir ( Resim 3.4). Gövde 

astarı üzerinde işaretlenen yere montajı yapılır. 3 kenarı ve orta kısmı dikilir. Dip köşelerde 

yapılan birleştirme işlemiyle, cebin bir tarafının yüksek diğer tarafının düz durması sağlanır. 

Hafifçe çekiçlenerek form verilir ( Resim 3.5). 

 

  
Resim 3.4:Cep dibinin dikilmesi                             Resim 3.5:Kapaksız kırma cep 
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3.5.2. Kapaklı Kırma Cep  
 

Kapak kalıbı, cep ağzı ile orantılı bir şekilde hazırlanır. Örneğin cep ağzı genişliği 

8cm ise kapağın cep ağzına gelecek olan kısmı 7,5cm olur. Bu yüzden cep kapağı kalıbı, 

ağız kısmına doğru daraltılarak hazırlanır. Kapak kalıbı astarlık kumaşa uygulanarak, 2 adet 

olarak kesilir. Kapak üstüne paket kâğıdı, kapak altına viledon kâğıdı konarak besleme 

yapılır. Besleme işlemini yaparken kıvırma payları dışta bırakılır. Kapak alt ve üst 

parçalarının kenar kıvırmaları yapılır (Resim 3.6). 

 

 
Resim 3.6:Kapak çalışması 

 

Hazırlanan parçalar karşılıklı gelecek şekilde, birbirine yapıştırılır. Kenar dikişleri 

yapılır. Kapak ters çevrilir. Cep, ağız kısmına cep ağzıyla aynı hizada olacak şekilde 

yerleştirilir ve makine dikişi yapılır. Kapakların sağlam tutması için her zaman 2 sıra makine 

dikişi yapılır. Kapağın kapanmasını sağlamak için isteğe göre çıtçıt, cırt bant ya da mıknatıs 

kullanılabilir. Bu örnekte çıtçıt kullanılmıştır (Resim 3.7). 
 

 
Resim 3.7:Kapaklı cep 
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3.6. Torba Cep Çalışması 
 

Torba cep çalışması fermuarlı ve fermuarsız olmak üzere 2 şekilde yapılır. 

 

3.6.1. Fermuarlı Cep 
 

Cep yapılacak yer astarlık gövde üzerinde belirlenir. Cep uzunluğu genelde 20 cm 

olur. Bu ölçü çok fazla değişmemekle beraber çantanın büyüklüğüyle orantılı olarak 

değişebilir. Cep ağzı genişliği ölçüsü 1,2mm’dir. Bu ölçü değişmez. Fermuarlı cep 

çalışılacak astar yeri cep boyunda tam ortadan enine kesilir (Resim 3.8). 

 

 
Resim 3.8:Fermuar yerinin kesilmesi  

 

Kesilen yerin her iki tarafına  0,6 mm genişliğinde kesilerek çıtlatılır. Çıtlatılan yere 

yapıştırıcı sürülür. 0,6 mm’lik paylar arka kısma doğru kıvrılır. 20x1.2 mm’lik bir 

dikdörtgen boşluk ortaya çıkartılır(Resim 3.9).Bu kısma yerleşecek fermuara yanlardan 1,5 

cm’lik pay verilerek kesimi yapılır. 

 

 
Resim 3.9:Fermuar yerinin hazırlanması 
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Kıvırma yapılan yere arka tarafından yapıştırıcı sürülür. Fermuarında alt ve üst 

kısımlarına da yapıştırıcı sürülür. Düzgün bir şekilde montajı yapılarak hafifçe çekiçlenir. 

Fermuar montajı yapılmış olur ( Resim 3.10).Fermuar genişliği kadar ve istenen derinlikte 

cep torbası hazırlanır. Ağız kısmının, bir kenarı fermuarın alt kenarına montajlanıp 

çekiçlenir, diğer kenarı fermuarın üst kenarına montajlanır. Her iki tarafa da makine dikişi 

yapılır (Resim 3.11). 
 

  
Resim 3.10: Fermuar montajı                                  Resim 3.11: Torba çalışması 

 

Daha sonra oluşan torbanın yan dikişleri fermuardan başlanarak yapılır 

(Resim3.12).Fermuar kenarlarına isteğe göre deri ile biye çalışılabilir ( Resim 3.13).       
 

  
Resim 3.12: Torba cebin arkadan görünümü            Resim 3.13: Fermuarlı torba cep 

 

3.6.2. Fermuarsız Cep 
 

Fermuarsız cep çalışma tekniği de fermuarlı cep çalışmasına benzer. Cep yapılacak 

yer gövde kalıbı üzerinden cep çalışması yapılacak astarlık kumaş üzerine işaretlenir. 

Fermuarlı cepte cep uzunluğu isteğe ve modele göre ayarlanır. Yan yana iki cep 

çalışılabileceği gibi tek bir cep de çalışılabilir. Çift çalışılan ceplerde kullanım amacına göre 

bir büyük bir küçük cep çalışılabilir. Cep ağzı genişliği fermuarlı cepte olduğu gibi 1,2 

mm’dir. Bu kısma arkadan yapıştırıcı sürülerek 0,6mm lik kısımdan kıvırması yapılır. Cep 

ağzına deriden biyeler kesilir ve yapıştırılır. Arka kısımda fermuarlı cepte olduğu gibi cep 

torbası çalışılarak makine dikişleri yapılır (Resim 3.14-3.15). 



 

 34 

 
Resim 3.14:Ön görünüş    Resim 3.15:Arkadan görünüş 

 

3.7. Bölmeli Cep 
 

Bölmeli cep, fermuarlı ve fermuarsız olmak üzere 2 şekilde hazırlanır. 

 

3.7.1. Fermuarlı Bölmeli Cep 
 

Cebin geleceği yerin büyüklüğüne uygun şekilde cep kalıbı hazırlanır. Hazırlanan 

kalıp astarlık kumaşa uygulanarak 4 adet olarak kesilir. Kesilen parçaların ağız kısmına 

gelecek kısımlarına 7 mm’den kıvırma yapılır. Kumaşların 2 adedinin kıvırma yapılmış 

yerlerine ve dikilecek fermuarın alt ve üst kısımlarına, fermuar dişlerine gelmeyecek şekilde 

yapıştırıcı sürülür ( Resim 3.16).  
 

   
Resim 3.16:Kıvrıma için yapıştırıcı sürme  

  

Yapıştırıcı sürülen kenarlara, fermuar 2 kumaşın arasında kalacak şekilde yapıştırılır 

(Resim 3.17).Yapıştırılan yerler hafifçe çekiçlenir. 
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Resim 3.17:Fermuar montajı 

 

Yapıştırılan fermuar makine dikişi ile dikilerek, sabitlenir ( Resim 3.18).  
 

 
Resim 3.18:Fermuarın dikişi 

 

Fermuarlı kısım ortada kalacak şekilde astar 2’ye katlanır. Yan tarafları yapıştırıcı 

sürülüp yapıştırılarak cep oluşturulur ( Resim 3.19). Çanta modeline göre hazırlanan cep 

suflelere montajlanır. ya da sadece kenarları makinede dikilip, sadece ağız kısımlarından 

tutturularak çanta içine oturtulur (Resim 3.20). 
 

  
Resim 3.19 Bitmiş cep   Resim 3.20:Cebin görünüşü 
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3.7.2. Fermuarsız Bölmeli Cep 
 

Sert çantalarda orta bölme yapmak için kullanılır. Çanta büyüklüğüne göre sertleştirici 

malzemeden kesimi yapılır ve sertleştirme malzemesinin her iki kenarı da astarlanır. 

İstenirse ağzı kısımlarına deriden şerit geçirilerek süsleme yapılır. 

 

Böylece ağız kısmının daha dayanıklı olması sağlanır. Hazırlanan orta bölme, çantanın 

model özelliğine göre suflelere ya da çanta ağız kısımlarına tutturulur (Resim3.21). 
 

 
Resim 3.21:Fermuarsız bölmeli cep 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Kesim masası 

 Kesim lastiği 

 Kesim bıçağı 

 Çelik cetvel 

 Fermuar,  

 Astarlık kumaşlar 

 Masat,  

 Mukavva 

 Fermuar 

 Düz dikiş makinesi 

 Çıtçıt sıkma makinesi  

 Eğe, 

 Yapıştırıcı 

 Çıtçıt 

 Çekiç 

 

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, iç astarlamada cep 

çalışması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Kapaksız Kırma Cep  

 

 Kapaksız kırma cep için kalıp 

hazırlayınız. 

 Kalıbı astarlık kumaşa uygulayarak 

kesimini yapınız. 

 Kesilen kumaşın bütün yüzeyine dip 

kıvırmalarına yapıştırıcı sürünüz. 

 Yapıştırıcı sürülen kumaşı 2’ye 

katlayarak yapıştırınız. 

 Dip kısımlarının kıvırmasını yapınız. 

 Dip köşe dikişlerini yapınız. 

 Gövde astarının işaretlenen yerine 

montajlayınız. 

 Kenar kısımlarını ve orta kısmını 

makineyle dikiniz. 

 

 

 

 

 Kesim bıçağının ucunu ince                                                                         

ve keskin olmasınadikkat ediniz. 

 Astar ve cep çalışmalarını incelemeyi 

unutmayınız. 

 Cep çalışılacak yerlerin iyi belirlenmiş 

olmasına dikkat ediniz.  

 Cep çalışmasında kullanılan standart 

ölçülere dikkat ediniz. 

 Çalışılan ceplerin ürünün büyüklüğüyle 

orantılı olmasına dikkat ediniz. 

 Cep montajının düzgün olmasına dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Kapaklı Kırma Cep 

 Kapaklı kırma cep için kırma cep kalıbı 

hazırlayınız. 

 Kapak kalıplarını kumaşa uygulayarak, 

kesimlerini yapınız. 

 Kesilen parçaların beslemesini yaparak 

karşılıklı yapıştırınız. 

 Kenarlarını makinede dikiniz. 

 Cebin ağız kısmına gelecek şekilde 

montajlayarak dikiniz. 

 Cep kapamayı sağlamak için çıtçıt 

çalışınız. 

 

 

 Kapaklı kırma cepte kapağın ceple orantılı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kapak çalışırken besleme yapmayı 

unutmayınız. 

 Kapak altı ve kapak üstünün montajında 

kenarların taşmamasına dikkat ediniz. 

 Kapağın cep ağzına tam yerleşmiş 

olmasına dikkat ediniz. 

Fermuarlı Torba Cep 

 Fermuarlı torba cep için çalışılacak yeri 

saptayınız. 

 Cep ağzı kıvırmasını yapınız. 

 Kıvrılan yere ve fermuara yapıştırıcı 

sürerek montajını yapınız. 

 Torba için kesilen kumaşı önce 

fermuarın (gövde dip kısmına gelen 

tarafı) alt tarafına montajlayınız ve 

makine dikişi yapınız. 

 Torba kumaşın diğer kenarını fermuarın 

(gövde ağız tarafına gelen kısım) üst 

kısmına montajı yapınız 

 Oluşan torba cebin yan dikişlerini ve 

fermuar dikişini yapınız. 

 

 

 Torba cep çalışılacak yerin kalıp üzerinden 

doğru işaretlenmesine özen gösteriniz. 

 Yapıştırıcıyı doru yere ve yeterli miktarda 

sürmeyi unutmayınız. 

 Fermuar montajını kaydırmadan yapmaya 

dikkat ediniz. 

 Torba kumaşını montajlarken fermuarın 

her iki tarafından eşit pay bırakmaya 

dikkat ediniz. 

 Makine dikişlerini sırasıyla ve yeri 

geldikçe yapmayı unutmayınız. 

 Cebin sağlamlığı için makine dikişini 

yaparken fermuar uçlarını da tutturmayı 

unutmayınız. 

Fermuarsız Cep 

 Fermuarsız cep yerini belirleyiniz. 

 Cep ağzına kıvırma işlemini yapınız.  

 Cep ağzına deri biye geçiriniz. 

 Arka kısmına cep torbası çalışınız. 

 Fermuarsız cep yeri için kalıp üzerine 

doğru işaret almaya dikkat ediniz. 

 Ağız kıvırmalarını ölçüye uygun ve 

dikkatli yapmayı unutmayınız. 

 Ağız kısmına geçirilecek deri biyelerin 

ağız genişliği ölçüsünde olmasına dikkat 

ediniz. 

 Fermuarsız bölmeli cep kalıbının ürün 

büyüklüğüyle orantılı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Fermuarsız bölmeli cep için gerekli 

beslemeyi yapmaya özen gösteriniz. 

 Yapıştırarak astarlama yaparak modele 

uygun montajlamaya dikkat ediniz. 

Fermuarsız Bölmeli Cep 

 Fermuarsız bölmeli cep için 

kullanılacak yere uygun kalıp 

hazırlayınız. 

 Kalıba uygun sertleştirme malzemesi ve 

astar kesimi yapınız. 

 Sertleştirme malzemesini astarlayınız. 

 Ağız tarafına gelecek kesimlere deri 

çalışınız. 

Fermuarlı Bölmeli Cep  

 Fermuarlı bölmeli cep için modele 

 Fermuarlı bölmeli cep için hazırlan kalıbın 

ürün büyüklüğü ile orantılı olmasına dikkat 
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uygun büyüklükte kalıp hazırlayınız. 

 Kalıbı astarlık kumaştan 4 adet kesiniz. 

 Ağız kısımlarını 7 mm’den kıvırınız. 

 Kıvrılan yere ve fermuara yapıştırıcı 

sürünüz. 

 Fermuarın montajını yapınız. Kalan 

diğer 2 parçayı fermuar arada kalacak 

şekilde montajlayınız.. 

 Fermuar ortada kalacak şekilde 2 ye 

katlayarak yan dikişlerini ve fermuar 

dikişlerini yapınız. 

ediniz. 

 Kalıbı astar kumaşına uygulayarak 4 adet 

kesmeyi unutmayınız. 

 Ağız kıvırmalarını yaprak fermuarı düzgün 

montajlamaya dikkat ediniz. 

 Diğer parçaları fermuarı arada bırakacak 

şekilde montajlamayı unutmayınız. 

 Araç gereçleri kullanırken ekonomik 

olmaya özen gösteriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI) 
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz. 

 
1. ( ) Cep çalışmada çanta modeli büyüklüğü önemlidir. 

2. ( ) Cep çalışılacak yer gövde astarı üzerine önceden işaretlenir. 

3. ( ) Cep ağzı genişliği 1,2 mm’dir. 

4. ( ) Kapaksız kırma cep kalıbı 2’ye katlanarak çalışılacak şekilde hazırlanır. 

5. ( ) Kapaklı kırma cepte, kapak ölçüleri bütün kenarlarda aynıdır. 

6. ( ) Fermuarlı torba cepte önce cep torbasının montajı yapılır. 

7. ( ) Torba ceplerde derinlik ölçüsü standarttır. 

8. ( ) Bölmeli cepler genellikle sert çantalarda (evrak) yapılır. 

9. ( ) Fermuarlı bölmeli cep tek kat astarlık kumaş ile çalışılır. 

10. ( ) Bölmeli cepler sadece çanta ağız kısımlarına montajlanır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap 

verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

Kapaksız Kırma Cep   

1 Kapaksız kırma cep için kalıp hazırlayınız.   

2 Kapaksız kırma cep için kalıp hazırladınız mı?   

3 Kalıbı astarlık kumaşa uygulayarak kesimini yaptınız mı?   

4 
Kesilen kumaşın bütün yüzeyine dip kıvırmalarına dikkat 

ederek yapıştırıcı sürdünüz mü? 
  

5 Yapıştırıcı sürülen kumaşı 2’ye katlayarak yapıştırdınız mı?   

6 Dip kısımlarının kıvırmasını yaptınız mı?   

7 Dip köşe dikişlerini yaptınız mı?   

8 Gövde astarının işaretlenen yerine montajladınız mı?   

9 Kenar kısımlarını ve orta kısmını makineyle diktiniz mi?   

Kapaklı Kırma Cep    

1 Kapaklı kırma cep için kırma kalıbı hazırladınız mı?   

2 
Kapak kalıplarını kumaşa uygulayarak kesimlerini yaptınız 

mı? 
  

3 
Kesilen parçaların beslemesini yaparak karşılıklı yapıştırdınız 

mı? 
  

4 Kenarlarını makinede diktiniz mi?   

5 
Cebin ağız kısmına gelecek şekilde montajlayarak diktiniz 

mi? 
  

6 Cep kapamayı sağlamak için çıtçıt çalıştınız mı?   

Fermuarlı Torba Cep   

1 Fermuarlı torba cep için çalışılacak yeri belirlediniz mi?   

2 Cep ağzı kıvırma işlemlerini yaptınız mı?   

3 
Kıvrılan yere ve fermuara yapıştırıcı sürerek montajını 

yaptınız mı? 
  

4 
Torba için kesilen kumaşı önce fermuarın (gövde dip kısmına 

gelen tarafı) alt tarafına montajladınız mı? 
  

5 
Oluşan torba cebin yan dikişlerini ve fermuar  

Dikişini yaptınız mı? 
  

Fermuarsız Torba Cep   

1 Fermuarsız cep yerini belirlediniz mi?   

2 Cep ağzını keserek, kıvırma işlemini yaptınız mı?   

3 Cep ağzına deri biye geçirdiniz mi?   

4 
Torba için kesilen kumaşı önce fermuarın (gövde dip kısmına 

gelen tarafı) alt tarafına montajlayıp, makine dikişi yaptınız 
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mı? 

5 
Oluşan torba cebin yan dikişlerini ve fermuar dikişini 

yapınız. 
  

6 
Torba kumaşın diğer kenarını fermuarın (gövde ağız tarafına 

gelen kısım) üst kısmına montajı yapınız. 
  

Fermuarsız Bölmeli Cep    

1 
Fermuarsız bölmeli cep için cep yerini belirleyip cep  kalıbı 

hazırladınız mı? 
  

2 Cep ağzına kıvırma işlemi yaptınız mı?   

3 Cep ağzına deri biye geçirdiniz mi?   

4 Arka kısmına cep torbasını çalıştınız mı?   

Fermuarlı Bölmeli Cep   

1 
Fermuarlı bölmeli cep için modele uygun büyüklükte kalıp 

hazırladınız mı? 
  

2 Kalıbı astarlık kumaştan 4 adet kestiniz mi?   

3 Ağız kısımlarını 7 mm’den kıvırdınız mı?   

4 Kıvrılan yere ve fermuara yapıştırıcı sürdünüz mü?   

5 
Fermuarın montajını yapınız. Kalan diğer 2 parçayı fermuar 

arada kalacak şekilde montajladınız mı? 
  

6 Makine dikişlerini yaptınız mı?   

7 
Fermuar ortada kalacak şekilde 2’ye katlayarak yan 

dikişlerini yaptınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız 

varsa uygulamayı tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.  
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Saraciyede Astarlama modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda; 

kazandığınız bilgi ve becerileri uygulama testi ile değerlendiriniz. Bu değerlendirme 

sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz. 

 

UYGULAMALI TEST (YETERLİK ÖLÇME) 
 

Yaptığınız astarlama çalışmasını aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

A) Yapıştırarak Paysız Astarlama   

1 
Astar kalıplarını deri kalıpları ile birebir ölçüde hazırladınız 

 mı?  
  

2 
Preste net astar kesimi için 2-3 kesimde bir bıçağının ağzına 

kuru sabun sürdünüz mü? 
  

3 
Yapıştırıcıyı yarı tıraşlı yarı tıraşlanmamış kısma sürdünüz 

mü?  
  

4 
Deriye astarı montaj ettiniz; çekiçleyerek astarın iyice 

yapışmasını sağladınız mı? 
  

5 
Kıvırma sürerken, kıvırma payının yarısı kadar astara da 

yapıştırıcı sürdünüz mü? 
  

B) Yapıştırarak Paylı Astarlama   

1 
Paylı astar kalıplarını bitmiş ölçüden 2 mm büyük 

hazırladınız mı? 
  

2 
Paylı astarlamada yapıştırıcıyı daha geniş fırçayla, geniş 

sürdünüz mü? 
  

3 Araçlama bıçağını astar yüzüne yerleştirdiniz mi?   

4 
Paylı astarın 2 mm’lik fazlalık payını fazlalık payını 

araçladınız mı? 
  

C) Torba Astarlama   

1 
Torba astar için gövde kalıbına uygun astar kalıbını 

hazırladınız mı? 
  

2 
Astar parçalarını ikiye katlayarak birleştirme için çentik 

atınız. 
  

3 
Varsa besleme yapılacak yerlerin beslemesini yaptınız mı? 

(salpa tela vb.) 
  

4 
Kesim yapılan parçaların bilgi işaretlerine dikkat ederek 

montajladınız mı? 
  

5 
Torba astarı kenar payı içte kalacak şekilde çanta içine 

yerleştirdiniz mi? 
  

6 Torba astarı çanta ağız kapama derisine diktiniz mi?   

C) İç Astarda Cep Çalışması   

1 Kapaksız kırma cep için kalıp çıkardınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 44 

2 Kapaksız kırma cebin dip köşe dikişlerini yaptınız mı?   

3 
Kapak kalıplarını kumaşa uygulayarak kesimlerini yapınız 

mı? 
  

4 Kapaklı kırma cebi kapatmak için çıtçıt çaktınız mı?   

5 Fermuarlı torba cep ağzına kıvırma işlemlerini yapınız mı?   

6 Fermuarlı torba cebin yan dikişlerini yapınız mı?   

7 
Fermuarsız bölmeli cep için kalıba uygun sertleştirme 

malzemesi ve astar kesimi yapınız mı? 
  

8 Fermuarsız cebin cep ağzına deri biye geçiriniz mi?   

9 Fermuarsız cebin arka kısmına cep torbası çalıştınız mı?   

10 
Fermuarlı bölmeli cebin ağız kısımlarını 7 mm’den kıvırınız 

mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız 

varsa uygulamayı tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, bir sonraki modüle geçiniz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. Y 

3. D 

4. Y 

5. D 

6. Y 

7. D 

8. D 

9. D 

10. Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. D 

3. D 

4. Y 

5. Y 

6. Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

1. D 

2. D 

3. D 

4. D 

5. Y 

6. Y 

7. Y 

8. D 

9. Y 

10. Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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