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ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

Dekoratif Ev Tekstili

MODÜLÜN ADI

Uyku Tulumu Üretimi

MODÜLÜN TANIMI

Uyku tulumu yapımının anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Makinede yorgan üretimi modülünü tamamlamış olmak

YETERLİLİK

Uyku tulumu üretmek

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç sağlandığında, istenen
özelliklerde uyku tulumu malzemelerini hazırlayarak uyku
tulumu dikebileceksiniz.
Amaçlar
1. Uyku tulumu modelini seçebileceksiniz.
2. Uyku tulumu dikmeye hazırlık yapabileceksiniz.
3. Uyku tulumu dikebileceksiniz.
Ortam: Aydınlık ve temiz ortam
Donanım: Dikiş makinesi, overlok, sandalye, kumaşlar, elyaf
çeşitleri, metre, makas, iğne, iplikler, fermuarlar, cırt, kapama
gereçleri, lastik çeşitleri, kaynak kitaplar, elektronik bilgi kaynakları, çeşitli ürün katalogları
Modül içinde yer alan 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.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Kampta geçirilen güzel bir gün, gece iyi uyumaya bağlıdır. Bu da uyku tulumuna bağlıdır. Dolayısıyla uyku tulumları kamptaki en önemli malzemelerden biridir ve seçimi önemlidir.
Uyku tulumunun görevi havayı hapsederek vücudun etrafında tutmak ve oluşan su buharını dışarıya çıkartmamaktır. Uyku tulumunun verimliliği içinde tuttuğu havaya bağlıdır,
bu da içindeki dolgu malzemesi ile doğru orantılıdır.
Bu modülde uyku tulumu ile ilgili genel bilgi edinip kullanılan kumaş ve malzemeleri
tanıyıp dikim aşamaları konusunda bilgi sahibi olabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇÖĞRENME

FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık temiz bir ortamda tekniğe ve modele uygun olarak uyku tulumu seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Uyku tulumu modellerini ve çeşitlerini araştırınız.



Uyku tulumunda kullanılan malzemeleri araştırınız.



Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz.

1. UYKU TULUMU MODELİ SEÇİMİ
Genellikle su geçirmez kumaştan yapılan içine pamuk, elyaf, kuş tüyü vb. dolgu malzemeleri konarak astarlanmış çoğunlukla açık havada uyurken içine girilen tulumdur.

Resim 1.1: Captain Lawrence Oatesin geyikten yapılmış uyku tulumu
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1.1. Uyku Tulumu Çeşitleri
Genel olarak uyku tulumları mumya ve dikdörtgen tip olarak ikiye ayrılır.


Dikdörtgen tulumlar: Ilık ve sıcak hava için uygun tulumlardır. Uzun dikdörtgen şeklindedir, köşelerinin 90 derece oluşundan dolayı kare tip diye de adlandırılır. Genellikle daha konforludur ve ayak kısmında daha fazla yer bulunur,
açıldığında da yorgan olarak kullanılabilir. Isı yalıtımı ve muhafazası mumya
tipe nazaran biraz daha aşağıdadır, içinde hareket serbestliği daha fazladır.

Resim 1.2: Dikdörtgen tulumlar



Mumya tulumlar: Boyun kesimi ile beli aynı genişlikte olup aşağıya doğru daralır. Baş dahil komple kapandığı için daha iyi ısı koruması sağlar ve soğuk
bölgelerde yapılacak etkinliklere uygundur. Dikdörtgen tulumlara göre daha
avantajlıdır çünkü daraldıkça ısıtılacak hacim azalmaktadır. Ayrıca ayak kısımları yuvarlak kesimli olduğundan ısı kaybı çok azdır.

Resim 1.3: Mumya tipi uyku tulumu
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1.2. Kullanılan Malzemeler
Uyku tulumunun görevi havayı hapsetmek ve vücudun etrafında tutmaktır. Bunu yaparken aynı zamanda vücudumuzdan uyurken bile dışarıya verilen su buharının dışarıya
çıkmasına izin vermektir. Isı yalıtımının sağlanması için uyku tulumlarında farklı dolgu malzemeleri kullanılmaktadır. Bir uyku tulumunun verimliliği içinde tuttuğu havaya bağlıdır
Tulumun kalınlığı yani dolgu malzemesinin miktarı havayı tutma yeteneği ile doğrudan ilişkilidir.
Uyku tulumları çok çeşitli malzemelerden üretilmektedir. Tulumlar işlevselliği bakımından farklılıklar gösterebilir. Kullanılan malzeme açısından incelersek kaz tüyü içerikli,
sentetik madde içerikli ve pamuklu-yün içerikli uyku tulumları vardır.

Resim 1.4: Uzay istasyon MIR ve uluslar arası uzay istasyonu ISS, Teknik Museum Speyer
kullanılan Rus uyku tulumu

1.2.1. Kuş Tüyü Uyku Tulumları




Kuş, tavuk, ördek, vb. tüyü içerikli uyku tulumları: Tüyler kılcal bir damar
etrafında oluştuğundan kılcal damar fazladan bir ağırlıktır ve izolasyon özelliği
iyi değildir. Kaz tüyüne göre sıkışma oranı ve izolasyon özelliği daha az, ağırlığı daha fazladır.
Kaz tüyü içerikli uyku tulumları: Kazın boyun bölgesindeki tüylerden yapılan
uyku tulumlarıdır. Bu tip kaz tüyünün en büyük özelliği bir çekirdek etrafında
tüylerin oluşmasıdır. Böylece tüy daha fazla sıkışabilecek ve açıldığında çevresinde oluşan hava odacıkları sayesinde daha fazla hacmi kaplayacaktır. Şu anda
bilinen en iyi izolasyon maddesi kaz tüyüdür. Bu tip uyku tulumlarının tek dezavantajı ıslandığı zaman izolasyon özelliğini tamamen kaybetmesidir. Çok
uzun bir sürede kururlar.
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1.2.2. Sentetik Tulumlar




Qualofill, hallofill, polarguard, vb. izolasyon maddesi içerikli uyku tulumları: Bu tip uyku tulumları ıslandığında dahi sıcak tuttuğundan ve daha çabuk
kuruduğundan tercih edilmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde bu
tip izolasyon maddeleri çok iyi durumlara gelmiş ve ısı geçirgenliklerinin en aza
indirgenmesi (kaz tüyüne yakın) başarılmıştır.
Adi elyaf içerikli uyku tulumları: Yaz mevsiminde ve alçak irtifada kullanılabilir. 0 ° C’nin altında kullanılması tavsiye edilmez.

1.2.3. Pamuk–Yün Gibi Malzemeli Tulumlar
Ağır olması, ıslandığında kurutulamaması, sıkışma ve izolasyon özelliğinin çok az
olşu nedeniyle dağcılıkta kullanılmaz.
Gore-tex, sympatex gibi suyu ve rüzgârı geçirmeyen kumaşlarla kaplanmış uyku tulumlarının bakımının çok dikkatli ve özenle yapılması gerekir. Uyku tulumları faaliyet süresi
haricinde torbasının dışında, şişirilmiş bir pozisyonda, kuru ve serin bir ortamda saklanmalıdır. Tulum asılarak saklanmalıdır. Uyku tulumu torbasına katlama, sarma yöntemiyle yerleştirilmez. Çünkü tulum sürekli aynı kıvrım yerinden sıkışacağı için bu bölgeler zamanla şişme
özelliğini kaybederek deforme olur. Bu yüzden uyku tulumu torbasına yerleştirilirken rastgele torbaya sıkıştırılarak konulur.

1.3. Uyku Tulumlarının Ana Malzemesi Yalıtım Malzemeleri
En doğal ve etkili yalıtım cinsi kuru havadır. Uyku tulumlarında yalıtım sağlamanın
prensibi, hava kaybı az olan iki kumaş arasında hava boşluğu yaratabilecek düşük yoğunluklu bir malzeme kullanmaktır. İki kumaş arasında kullanılan bu malzemenin genleşme ve
sıkışma özelliği taşıması gerekmektedir. Ancak bu malzemenin dışında yer alan kumaşlar
hava geçirmediği zaman vücudumuzdan çıkan su buharı dışarıya geçemeyeceğinden önce iç
kısımların ıslanmasına sonra da vücudumuzun üşümesine neden olur. Bu nedenle uyku tulumlarında çok önem kazanan yalıtım malzemelerini incelemek gerekir. Yalıtım malzemeleri
ham maddelerine göre gruplandırılmaktadır. Bunlar aşağıda verilmiştir.




Sentetikler: Genellikle polyester malzemeden oluşurlar. Kolayca yıkanırlar,
koku ve alerji yapmazlar. Nemli ortamlarda su tutmadıklarından kaz tüyü malzemeye oranla performansları daha yüksek ve fiyatları düşüktür.
Polyester elyaf: İnce polyester liflerinden oluşur, çeşitli kalınlık ve tabakalar
hâlinde kullanılabilirler. Ağır bir malzeme olduğundan fazla kalın olmayan yazlık veya üç mevsim uyku tulumlarında kullanılırlar.
Silikonlu elyaf: Polyester elyafın silikon kaplanması ile oluşur ve kayganlık
sağlar.
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Thinsulate: Kaz tüyüne en yakın özellikte üretilmiş yeni nesil sentetik elyaf türüdür.

Şekil 1.5: Thinsulate elyaf

Şekil 1.6: Thinsulate elyaf



Hollofil/polarguard: Bu cins elyafların içinde çeşitli sayılarda hava kanalları
bulunmaktadır. Bu kanallar sayesinde daha fazla kuru hava tutarak nemli ortamlarda bile ısıyı daha iyi muhafaza etme yeteneğine sahiptirler.

Resim 1.7: Hollofil/polarguard
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Resim 1.8: Hollofil/polarguard



Kaztüyü: Kaz ya da ördeklerin göğüs bölgelerindeki kılcal tüylerle, az telekli
tüylerin harmanlaması sonucunda oluşur, 70/30, 80/20, 90/10 oranları bu karışımı belirlemektedir. %100 kılcal tüy kullanılmaz; çünkü içine belli oranlarda
karıştırılan telekli tüyler tulumun kabarmasını sağlar. En kıymetli tüy malzemesi, 90/10 beyaz kaztüyüdür. Sentetik malzemelere göre kabarma ömürleri daha
uzun, sıkıştırılmış hacimleri ve yoğunlukları daha az olduğundan pahalı olmaları yanı sıra çok soğuk şartlarda tercih edilir.

Resim 1.9: Kaz tüyü
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1.4. Uyku Tulumunda İç Astar ve Dış yüzey Malzemeleri
Uyku tulumunda iç astar ve dış yüzey malzemeleri aşağıda belirtilmiştir.

1.4.1.Kumaşlar
Uyku tulumlarının yalıtımlarında kumaşlar dolgu malzemeleri kadar olmasa da önemli
rol oynarlar. Kumaşlar dış kumaşlar ve iç kumaşlar olmak üzere iki grupta toplanır.


Dış kumaşlar






Pamuk,
Pamuk/polyamid,
Polycoton,
Naylon,
Ribstop naylon,

Yukarıdaki dış kumaşlara çeşitli kaplamalar uygulanarak su geçirmezlikleri
arttırılablir.


İç kumaşlar


Naylon

Vücudun nemini dışarıya taşıdığı için idealdir. Kaygan yüzeyi sayesinde içinde rahatlıkla dönülebilir, çabuk kurur, hafif ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır.


Polcoton

Pamuk ve polyester karışımından oluşmaktadır.
İdeal bir uyku tulumu kumaşının aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir:









Güneş ışığına dayanıklı olmalıdır,
Yıkanabilir olmalı ve çabuk kurumalıdır,
Yumuşak bir dokuya sahip olmalıdır,
Hafif olmalıdır,
Yırtılmaya dayanıklı olmalıdır,
Hava ve su buharını geçirebilmelidir,
İçindeki doku malzemesini dışına geçirmemelidir.
Kumaşların yüksek derecede ısıyı tutma özelliği olmalıdır. Polyester kumaşlar bu yüzden çok yeterli değildir.
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Başlıca kaplama türleri







Su itici apre,
Poliüretan,
Akrilik kaplama,
Su geçirmez ve soluyabilir malzeme(Gore-tex, Sympatex, Entrant),

DryLoft veya Gore-Tex dış yüzey

Dryloft yeni bir malzemedir ve özellikle kaz tüyü tulumlarda kullanılır. DryLoft,
Gore-Texe göre daha iyi nefes almasına rağmen onun kadar iyi bir su geçirmez değildir. Kaz
tüyü-DryLoft tulumlar ekstreme soğuk ve karlı ortamlar için idealdir. Hafif ve sıkışabilen
tulumlardır ve dış astar boyunca terleyip içte kuru kalmayı sağlarlar. DryLoft tulumlar ıslak
ortam için uygun değildirler. Eğer amacınız ıslak bir ortam ise seçeneğiniz sentetik tulumlardan yana olmalıdır. Fakat suyun donduğu ortamlarda seçiminiz kaztüyü-DryLoft tulumlar
olmalıdır.


Microfiber dış yüzey

Microfiber naylon veya polyester dış yüzey malzemeleri birçok kişi için DryLoft tulumlara iyi bir alternatiftirler. Çok ince lifler ile yapılan sık dokuma kumaş suya karşı oldukça iyi direnç sağlar ve Gore-Tex ve DryLoft'tan daha iyi nefes alabilir.
Yukarıdaki dış kumaşlara çeşitli kaplamalar uygulanarak su geçirmezlikleri arttırılabilirler.

Resim 1.10. Su geçirmez ve nefes alabilir ve anatomik bir uyku tulumu

1.4.2. İç Astarlar
Naylon ve polyester astarlar vardır. Bazıları hafif ve bazıları ipeksidir. Burada en iyi
tavsiye pamuk karışımlardan uzak durmaktır. Pamuk kadar nem emen malzeme azdır. Doğada bir uyku tulumundan istenecek en son şey astarının ıslak kalmasıdır. Rahat bir astar ararsak tüylendirilmiş polyester (pamuklu kumaşı andıran)astar en uygunudur.
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Uyku tulumlarını mevsimlere göre sınıflayabiliriz. Tek mevsimlik (yazlık), üç mevsimlik (bahar ve yaz), dört mevsimlik (kolay kış şartları). İlgili mevsimlerde tercih edilecek
uyku tulumu ısı faktörleri ( Değerler dağlık alanlar dışındaki yerler içindir.)






İlkbahar mevsimi için( +5 / 0 / -5 C )
Yaz mevsimi için ( +10 / +5 / 0 C )
Sonbahar mevsimi için ( 0 / -5 / -10 C )
Kış mevsimi için ( -10 / -15 / -20 )
Ekstreme şartlar için ( -20 / -25 / -30 C )

1.4.3.Uyku Tulumu Dikiminde Kullanılan İplikler
Fermuarların dikiminde, kumaşın renginde, kumaşın yapısına uygun kalınlıkta ve kalitede olmalıdır.

1.4.4. Fermuarlar
Uyku tulumunun fermuarları plastikten ve iri olmalıdır. Küçük ve metal fermuarlar
çabuk donar ve açılmaları zordur.

1.4.5. Stoper
Uyku tulumu modeline uygun renkte ve büyüklükte olmalıdır.

1.4.6. Lastik Kordon
Uyku tulumu modeline, rengine, özelliğine uygun kalınlıkta, renkte olmalıdır

1.5. Uyku Tulumlarının Isı Koruma Faktörleri




Konfor: Rahat ettiğimiz ısı noktasıdır.
Tolerans: Soğuktan koruyan geçiş noktasıdır. Bu derecede soğuktan korunuruz.
Konfor derecesine yakın bir rahatlık sağlar, biraz daha serin kalırız.
Koruma: Donmadan koruyan noktadır. Donmayız ancak oldukça üşürüz.

Konfor – Tolerans ( Geçiş ) – Koruma
Örnek: +5 (Konfor noktası) / 0 (Tolerans noktası) / -5 (Koruma noktası)


Dikkat: Uyku tulumu ısı faktörleri belli bir standarda yakındır. Ancak Uyku tulumlarının üzerinde yazan koruma faktörleri, kişinin metabolizmasına ve fizik
yapısına göre değişiklik gösterecektir. Yatmadan önce yenen yemeklerin kalori
miktarı ve yatmadan önce giyilen giysi bile uyku tulumundaki konforumuzu ve
tulumun koruma faktörünü etkileyecektir. -10 C konfor derecesi bulunan bir
uyku tulumunda rahat bir gece geçiren kişi, ertesi gece uyku tulumunda aç olarak uygun olmayan bir giyimle ve yorgun olarak yattığında üşüyebilir.
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1.6. Alınacak Uyku Tulumunda Dikkat Edilecek Özellikler


















Uyku tulumu vücudunuza göre olmalıdır.
Başlık tam olarak oturmalıdır(mumya tipinde).Vücut ısısı baş ve boyundan hızla kaybedilir.
Birçok tulumda ısı kaybını engellemek ve rahatlık için ense altında ve omuzları
çevreleyen daralıp gevşetilen bölüm mevcuttur.
Kış için tasarlanmış tulumlarda ısı kaybını önleyen uzun şerit (fermuar patları)
vardır.
Tulum aynı zamanda hareket etmemiz için de tasarlanmış olmalıdır ve uykuda
bir tarafa döndüğümüzde tulum da dönmelidir.
Uyku tulumunun fermuarları plastikten ve iri olmalıdır. Küçük ve metal fermuarlar çabuk donar ve açılmaları zordur.
Sağ ve sol fermuarlı tulumları birleştirerek iki kişilik uyku tulumu elde edilebilir. Bu yolla donmakta olan bir kişi, bir başkasının aynı tuluma girmesi ile donmakta olan kişinin sıcaklığını arttırarak tehlikeli durumdan kurtarılabilir. Bu
amaç için sağ ya da sol fermuarlı olmak üzere iki farklı tulum olmalıdır.
İç kumaşı için pamuklu tulum tercih edilmelidir. Böylece pamuklu kumaş vücudu terletmez.
Uyku tulumu vücuda ne tam yapışacak kadar dar olmalı ne de gereğinden fazla
boşluk olmalıdır. Gece kuruması ya da donmaması gereken malzemelerin tulumun içine alınması yararlı olacaktır. Ayrıca tulumun içinde kalacak bir miktar
sıcak hava kişiyi gece boyunca sıcak tutacaktır.
Konfor derecesine dikkat edilmelidir.
Dolgu (sentetik veya tüy) malzemesine bakılmalıdır.
Ağırlığına dikkat edilmelidir(Hafif olmalıdır.).
Paket boyutları(Katladığımızda küçük bir hacim işgal etmelidir. Açtığınızda da
eski hacmine kavuşmalıdır.)İçteki ısıyı kaybettirmemelidir.
Şekil (mumya, dikdörtgen veya yarı dikdörtgen gibi)
Kişisel tercihleriniz,

Resim 1.11: Yarı mumya hollowfibre içi boş elyaf dolgulu uyku tulumu
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1.7. Başlık
Eğer tulumunuzu 5°C’nin altında kullanacaksanız-dağcılık ve kış kampçılığında çok
normal bir sıcaklıktır - tulumunuzun mutlaka bir başlığı olmalıdır. Soğuk havalarda başlığın
kafanızı iyice sarabilmesi için bir gergi ipinin de bulunması gerekir. Unutmayın ki soğuk bir
baş ağrısına ve büyük bir ısı kaybına sebep olur. Yine soğuk havalarda boynunuzu çevreleyen ve dolgu malzemeli bir parçanın olması da ısının omuz ve boyun çevresinden dışarı
kaçmasını önleyecektir.

1.7.1. Başlık Tipleri





Açık boyun,
Taraklı başlık,
Şekillendirilmiş başlık,
Kapalı başlık

1.8. Matlar
Uyku tulumu ile zemin arasında bir yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Üç ana tipi
bulunmaktadır.


Polyethene- köpüklü matlar: Bu tip matlarda dikkat edilecek en önemli özellik iz bırakmamasıdır. Yani matın herhangi bir tarafına tırnak batırdığımız zaman kısa bir süre sonra bu iz kaybolmalıdır. Böylece mat ezildikten sonra tekrar
eski kalınlığına gelerek deforme olmayacaktır. Aksi taktirde mat sürekli ezildiğinde kalınlığı düşecek ve izolasyon özelliği zamanla düşecektir. Mattaki izin
kaybolma süresi ne kadar kısa olursa mat o kadar kalitelidir diyebiliriz. Ayrıca
bu tip matların doğal yollarla yırtılması imkânsız gibidir.



Amyant –alüminyumlu matlar: Kış ya da buzul tırmanışlarında matın nemi ve
soğuğu daha az çekmesi için amyant - alüminyum karışımı özel kılıflar matlara
geçirilmek suretiyle matın izolasyon özelliği arttırılır.



Hava şişmeli matlar: Mattaki hava alma kapakçığı açıldığı zaman içindeki özel
imalat sünger sayesinde havayı emerek şişen matlardır. Çok küçük hava odacıklarına sahip olduğundan çok iyi izolasyon özelliğine sahiptir. Ayrıca içindeki
hava boşaltıldığında çok az yer kaplar ve diğer matlara göre daha hafiftir. Tek
dezavantajı diğer matlara göre çok pahalı oluşudur. Deniz yatakları dağda mat
olarak kullanılmaz; çünkü içerisindeki hava bütün bir haldedir. Bu yüzden tüm
havanın sıcaklığı düşecektir. Ayrıca çok ağırdır ve sıkışma özelliği olmadığından çok yer kaplar.
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Alınacak matın genişliği en fazla 60 cm olmalıdır. Yani uyku tulumunun genişliği kadar olmalıdır. Matın uzunluğu ise uyku tulumunun baş kısmı haricindeki uzunluğu kadar
olmalıdır. Baş kısmının altına sırt çantasını koymakla yastık ve yükseklik sağlanmış olur.
Ayrıca gereksiz uzunlukta mat da taşınmamış olunur. Kış ve yaz faaliyetlerinde farklı kalınlıkta matlar kullanılır. Kış faaliyetlerinde kullanılan matlar doğal olarak daha kalındır. Kış
için genelde çift mat ya da 11-12 mm kalınlığında matlar kullanılır. Kışın kullanılan mat
yazın da kullanılabilir. Tek dezavantajı fazla kalınlığın oluşturduğu hacmi ve bu kısımdaki
fazla ağırlığı taşımasıdır. Ayrıca uyku tulumu denilince bebek uyku tulumları da akla gelmektedir.

Resim 1.12: Mat
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1.9. Bebek Uyku Tulumları
Bebek uyku tulumlarında bulunması gereken özellikleri de şöyle sıralayabiliriz:








Bebeğin ayına ve yaşına uygun büyüklükte olmasına
Kullanılacak mevsime vb. uygun olmasına
Hafif olmasına,
Bebeğin içinde rahat hareket etmesine,
Bebeğe alerji yapmayacak, terletmeyecek, hava alabilen ve aynı zamanda bebeği üşütmeyecek kumaşlardan seçilmesine,
Elyafların hafif, anti alerjik ve yıkandığında bozulmayacak kalitede olmasına
dikkat edilmelidir.
Ayrıca bebek uyku tulumu yapımında organik pamuklu ve yünlü, yumuşak
penye, pamuklu havlu, polar, bambu elyafından yapılmış vb. kumaşlar seçilebilir.

Resim1.13:Bebek uyku tulumları
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Resim1.14: Bebek uyku tulumları

Resim 1.15: Bebek uyku tulumlar
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1.9.1. Bebekler İçin Uyku Tulumu Kalıpları

Şekil 1.1: Uyku tulumu kalıpları
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak uyku tulumu ile ilgili dosya hazırlayınız.

İşlem Basamakları
 Uyku tulumu hakkında bilgi edininiz.

 Uyku tulumu çeşitlerini araştırınız.
 Çeşitlerine göre sınıflandırınız.
 Uyku tulumunda kullanılan kumaşları inceleyiniz.
 Uyku tulumunda kullanılan dolgu
malzemeleri hakkında bilgi edininiz ve inceleyiniz.
 Farklı dolgu malzemeleri ile hazırlanmış uyku tulumlarını inceleyiniz.
 Uyku tulumlarının kullanma talimatlarını ve tulumların özelliklerini araştırınız.
 Uyku tulumlarının özelliğine göre
fiyat araştırması yapınız.
 Edindiğiniz bilgileri ve fotoğrafları
klasörde toplayarak düzenleyiniz.

Öneriler
 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz.
 Doğa ve kamp malzemelerinin satışını ve imalatını yapan firmalardan bilgi edinebilirsiniz.
 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz.
 Doğa ve kamp malzemelerinin satışını ve imalatını yapan firmalardan bilgi edinebilirsiniz.
 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz.
 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz.
 Hazır uyku tulumlarını inceleyebilirsiniz.
 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz.
 Doğa ve kamp malzemelerinin satışını ve imalatını yapan firmalardan bilgi edinebilirsiniz.
 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz.
 Hazır uyku tulumlarını inceleyebilirsiniz.
 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz.
 Doğa ve kamp malzemelerinin satışını ve imalatını yapan firmalardan bilgi edinebilirsiniz.
 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz
 Doğa ve kamp malzemelerinin satışını ve imalatını yapan firmalardan bilgi edinebilirsiniz.
 Basılı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 Sanal ortamdan faydalanabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Genellikle …… …………… ………….yapılan içine pamuk, elyaf, kuş tüyü vb.
dolgu malzemeleri konarak astarlanmış çoğunlukla açık havada uyurken içine girilen
tulumdur.

2.

Uzun bir dikdörtgen şeklindedir, köşelerinin ……… …………………oluşundan
dolayı kare tip diye de anılırlar.

3.

Mumya tulumların ……………….. kesimi ile ……………… aynı genişliktedir,
aşağıya doğru daralır.

4.

Dikdörtgen tulumlara göre daha avantajlıdır; çünkü ……………………………. ısıtılacak hacim azalmaktadır.

5.

Uyku tulumunun görevi ………………….. ………………………… ve vücudun etrafında tutmaktır.

6.

Isı …………………… ……………………….için uyku tulumlarında farklı dolgu
malzemeleri kullanılmaktadır.

7.

Bir uyku tulumunun verimliliği içinde tuttuğu …………. ………….. ki tulumun kalınlığı yani dolgu malzemesinin miktarı havayı tutma yeteneği ile doğrudan ilişkilidir.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda temiz ve aydınlık ortam sağlandığında uyku tulumunu dikmeye hazırlık yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Uyku tulumu modellerini araştırınız.



Uyku tulumu kalıpları hakkında bilgi edininiz.



Konfeksiyonda kesim hakkında bilgi edininiz.



Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz.

2. UYKU TULUMU DİKMEYE HAZIRLIK
2.1. Kalıp Hazırlama









Uyku tulumunda istenen modele göre üretilecek modelin kalıpları hazırlanır.
Uyku tulumu kalıpları,
Kullanım amacına göre,(üç mevsimlik, kışlık, yazlık, vb.)
Model özelliğine göre,
Dolgu malzemesinin özelliğine göre,
Kumaş özelliğine göre,
Boy, beden ve yaşına göre,
Kadın, erkek veya çocuk için farklı bedenlerde hazırlanır.

Kalıplar, model özelliğine uygun olarak üzerlerine birleştirme yerleri, iplik yönünü
gösteren işaretler ve numaralandırmalar yapılarak hazırlanır. Kalıplara dikiş payı verilerek
kesilir.
Kalıplar karton veya sert plastikten yapılır. Kalıplara numara verilerek karışmaları önlenir.
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Kalıplar genellikle aşağıdaki şekillerde hazırlanır.








Alt kalıp,
Üst kalıp,
Üst başlık( ayçöreği yarım ay)
Alt başlık,
Ayak tabanı dikilecekse ayak taban kalıbı,
Kaz tüyü kullanılacaksa uyku tulumunda iç ve dış yüzey aynı kalıptan kesilerek
hazırlanır.
Astar kalıplarının dolgu maddesi elyaf olacaksa alt ve üst dış kalıpların ölçüsünden farklı olarak hazırlanır.

2.2. Kesim Yapma
Kumaşın giysi kalıp veya şablonları doğrultusunda çeşitli kesim aletleri kullanılarak
parçalara ayrılmasına "kesim" denir.
Kesim kalıp yerleşim planına göre istenilen uzunluktaki kumaş serim masasına düzgün şekilde serilir. Serim işleminde kat sayılarına kumaşın tersine ve yüzüne dikkat edilir.
Kumaş serme işlemi el ve makine ile yapılır.
Kesim sırasında yapılan hataların bazıları sonradan düzeltilemeyeceğinden kesim işlemleri sırasında çok dikkatli çalışılmalıdır. Kesime hazırlanan kumaşın bir kenarı (boy)
masanın uzun kenarına getirilerek serilir. Kumaş enleri 90 dereceye getirilir. Kalıp yerleşiminde öncelikle büyük parçalar yerleştirilmeli, küçük parçalar büyüklerin aralarından kesilmelidir.
Hafif kumaşlarda kayma ihtimali daha yüksek olduğundan kesim daha dikkatli yapılır.

2.2.1. Elde Kesimde (Tek Ürün Kesiminde ) Kullanılan Araç Gereçler











El Makasları
Toplu İğneler
Sabit Masalar
Mezura
Cetveller
Rigalar
İşaretleme Araç ve Gereçleri
Sabun, Çizgitaşı, Terzi Tebeşiri
Uçucu İşaret Kalemi
Rulet
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2.2.2. İşaretleme İşlemleri
Dikim sırasında karışıklıkları önlemek ve işi kolaylaştırarak dikim kalitesini arttırmak
ve zamandan kazanmak amacıyla kesilen parçalarda işaretleme işlemi yapılır. Bu işlem özellikle toplu üretimde çok önemlidir.

2.2.3. Tasnif (Düzenleme) İşlemleri
Toplu üretimlerde kesilmiş parçaların bir araya getirilerek üretime hazır hâle getirilmesine "tasnif (düzenleme)" denir.
Düzenlemenin amacı pastal hâlinde kesilen giysi parçalarının dikim işlemleri sırasında
kolayca birleştirilmesini sağlamak ve parçaların karışması veya kaybolmasını önlemektir.

2.2.4. Kesimde Kullanılan Araç Gereçler


Kesim Masaları: Kumaş serim ve kesim masaları kullanım amaçlarına göre
değişiklik gösterebilir.

Bunları şöyle sıralayabiliriz.







Sabit masalar
Vakumlu masalar
Hava üflemeli masalar
İğneli masalar
Askı tertibatlı masalar
Sonsuz hareketli masalar



Kumaş Tutturucular: Kalıbın kumaşla, kumaşın masa ile tutturulmasını sağlayıp katların kaymasını önler.



İşaretleme Araçları: İşaretlemede kumaşa zarar vermemeye dikkat edilmelidir. Bu yüzden seçilen işaretleme aracı ve işaretleme metodu kumaş cinsine
uygun olmalıdır.

2.2.5. Kumaş Serme Makineleri ve Aletleri
Kumaş serimi için bir takım sistemler geliştirilmiştir. Bunlar elle serim ve makine ile
serim olarak iki grupta toplanır.

Elle serim
Bir veya iki kişi iki uçtan tuttukları kumaşı çekerek üst üste sererler.
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Resim 2.1: Kumaşların her iki uçtan elle tutularak çekilmesi

Resim 2.2: Kumaşların kaymaması için üzerine ağırlıklar yerleştirilmesi

Resim 2.3: Serilen kumaşların cetvelle düzeltilmesi

Resim 2.4: Kumaşların üzerine kaymaması için ağırlıkların konulması
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Makine ile serim

Serim işlemini işçilikten kurtarmak için bir takım alet ve makineler geliştirilmiştir.
Bunlar:



Basit serme makineleri
Otomatik serme makineleri

2.2.6. Kumaş Kesim İşlemi
Çok sayıda kattan oluşan bir kesim pastalının kesilmesi dikkat ve ustalık isteyen bir iştir. Kesimin hassas olarak ve kumaş düzleminde dik yapılması önemli bir noktadır.


Elektro makas

El makası sistemiyle çalışan en basit kesim motoruna "elektro makas" denir.


Dik bıçaklı kesim motorları

Motordan hareket alıp dikey olarak aşağı-yukarı hareket eden bir bıçakla kesim yapan
makinedir. Yüksek katlı kesimlerde kullanılır. Kesim yüksekliği 7-30 cm'dir. Yuvarlak hatlı
kesimler için uygundur.


Hızar (bantlı kesim makinesi)

Bu sistem serim masalarının ucuna monte edilir. Sabit olan kesiciye kumaş katları getirilerek kesim yapılır.

Resim 2.5: Pastal başı kesim makinesi ile kumaşların kesilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak uyku tulumu dikmeye hazırlık yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Uyku tulumu kalıplarınızı çizerek kesiniz.
 Uyku tulumu modeline uygun kumaş se-  Kalıplarınızı hatasız hazırlamaya özen
çiniz.
gösteriniz.
 Kumaşlarınızı hazırlayınız.
 Kumaş kesim malzemelerinizi seçerek
hazırlayınız.

 Yapacağınız ürüne uygun olmasına dikkat ediniz.

 Uyku tulumu için kumaşlarınızı kumaş
serim masasına yerleştiriniz.
 Kumaşınızın üstüne önce büyük kalıpları
yerleştiriniz.

 Kumaşları tekniğe uygun olarak yerleştiriniz.

25

 Kumaşlarınıza dikiş payı vererek çiziniz.

 Payların eşit olmasına dikkat ediniz.

 Başlık alt tabanı ve üst başlığı (ay çöreğini) yerleştiriniz.



Küçük kalıpları ekonomik şekilde
yerleştirmeye özen gösteriniz.
 Model özelliğine uygun cep parçalarını
da keserek hazırlayabilirsiniz.

 Fermuar ve boyun patının kalıplarını da
yerleştirerek çiziniz.
 Çizmiş olduğunuz uyku tulumu parçalarını tekniğe uygun olarak kesiniz.
 Kalıplarınızı çizme işleminde dikiş paylarını vererek hazırladıysanız kesme sırasında tekrar dikiş payı vermeyiniz.
 Kesme işlemi sırasında gerekli güvenlik
tedbirlerini alınız.
 Kumaşınızın kalınlığına uygun kesme
aletlerini seçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
1.

Kumaşın, giysi kalıp veya şablonları doğrultusunda, çeşitli kesim aletleri kullanılarak
parçalara ayrılmasına …………… denir.

2.

Kesime hazırlanan kumaşın bir kenarı (boy) ………………… ……………………
kenarına getirilerek serilmelidir.

3.

Kalıp yerleşiminde öncelikle ……………….. ……………………. yerleştirilmeli,
küçük parçalar büyüklerin aralarından kesilmelidir.

4.

Dikim sırasında karışıklıkları önlemek ve işi kolaylaştırarak dikim kalitesini arttırmak
ve zamandan kazanmak amacıyla kesilen parçalarda………………. işlemi yapılır.

5.

Toplu üretimlerde kesilmiş parçaların bir araya getirilerek üretime hazır hâle getirilmesine ……………………………….. denir.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda temiz ve aydınlık ortam sağlandığında uyku tulumunu dikebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Uyku tulumu dikimi hakkında bilgi edininiz.



Elyaf açma ve tarama makinelerini araştırınız.



Uyku tulumunda kullanılan dikiş çeşitlerini araştırınız.



Uyku tulumunda kalite kontrolünü araştırınız.



Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz.

3. UYKU TULUMU DİKME
3.1. Makinede Hazırlık Yapma
Uyku tulumu dikilecek kumaşların ve aksesuarların özelliğine göre makine tipi ve
aparatları belirlenerek hazırlanır. Uyku tulumu dikimi sırasında hazırlanmış her bölmeye
(uyku tulumunun yanlarındaki açıklıklardan )tartılarak belirlenmiş kaz tüyleri doldurulur. Bu
açıklıklar daha sonra dikilerek kapatılır.

Resim 3.1: Uyku tulumundaki dikilerek hazırlanmış olan bölmelerin içine kaz tüyünün doldurulması işlemi
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Bütün fonksiyonel tulumlar dengelenmiş yapıdadır. Tulumların dış astarlarının içinde
dikili küçük bölmeler vardır. Bu bölmelerin içi kaz tüyü veya sentetik elyaf ile doldurulmuştur. Bu şekilde inşa edilmemiş olsalardı iç dolgu malzemesi belli yerlerde birikir, bazı kısımlarda hiç olmazdı. Bu bölümler sentetik tulumlarda tabaka şeklinde yerleştirilip üst kumaşa
dikilirler. Buradaki amaç dikiş yerlerinden ısı kaybını önlemektir. Ayrıca fermuarların alt
kısımlarında da izolasyon olmalıdır.

Şekil 3.1: Uyku tulumu iç bölmelerinin detay çizimi

3.2. Makinede Uyku Tulumu Dikimi
3.2.1. Dikiş Çeşitleri
Kullanılan dikiş sistemleri uyku tulumunun performansını çok etkiler. Bu yüzden bilinmesinde fayda vardır.


Tek kat: Bu dikiş sistemiyle en hafif ve en az işçilik gerektiren uyku tulumları
yapılmaktadır. Ancak dikiş yerlerinde yalıtkanın kalınlığı sıfıra indiği için bu
şekilde çok iyi bir tulum yapabilme şansı yoktur.



Tek kat kılıflı: Bu sistemin özellikleri tek kat ile aynıdır. Ancak dışarı konan
ek kumaş ilave bir yalıtım sağlar.



Çift kat: Dikiş yerlerindeki sorunu çözmek için ilk akla gelen tedbir klasik tip
iki tulumu üst üste koymak olmuştur. Bu tür tulumlar çok iyi ısıtmakta ancak
gerek işçilik gerekse iki misli kumaş tüketimi yüzünden pahalı olmakta ve benzerlerinde daha ağır çıkmaktadır.



Çift kat kılıflı: Bu sistemin özellikleri çift kat ile aynıdır. Ancak dışarı konan
ek kumaş ilave bir yalıtım sağlar.



Duvar dikiş: Klasik tipteki gibi olaya yaklaşılır ancak dikiş yerlerinde ince duvarlar mevcuttur. Bu sayede tulumun iç ve dış yüzleri hiç bir zaman birbirlerine
değmez ve yalıtkanın sıfırlandığı soğuk bölgeler yaratmaz. Kuştüyü tulumlarda
duvarlar kumaştan, oluşan ara bölmeler tüyle doldurulur. Sentetik elyaflarda ise
duvarlar sık aralıklarla ve elyafın kendisinden yapılır.
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3.2.2. Uyku Tulumları ve Bakımları
Bir tulumun en önemli özelliği vücudunuzun ürettiği ısıyı, gene vücudun çevresinde
tutmaktır. Eğer hava sıcaksa bu ısının gitmesini istersiniz. O zaman, fermuarınızı iyice açıp
yorgan şeklinde üzerinize örtün. Hava soğuyunca, fermuarı tamamen kapatıp içine girin. Bu
da yetmeyince yavaş yavaş tulumun ağzını büzüp kendinizi içine hapsetmeye başlayın. Bu
işin son limiti, sadece ağzınızın ve burnunuzun dışarıda kalması, diğer tüm yerlerinizin tulumun içine girmesidir. Bu şekilde soğuğa karşı en iyi korumayı sağlarsınız. Tulumun ağzının tam büzgülü olmasıyla, tam açık olması en az 10 derece ısı fark ettirir.
Soğuktan, nemden korunmak ve daha konforlu bir uyku için uyku tulumunun altına
mutlaka bir mat veya şişme yatak kullanınız. Çadır kullanmadan açık havada yatacaksanız,
rüzgâr almayan bir yer seçmelisiniz.
Tulumların üzerine ağır eşyalar bırakırsanız, evde devamlı torbasında saklarsanız içindeki elyaf ezilir ve tulumunuz artık eskisi kadar şişmez ve ısıtmaz olur. Tüy tulumlar temizleme esnasında özel bir dikkat gerektirir ve tüy için üretilmiş bir temizleme malzemesi kullanılması gerekir. Ayrıca ıslakken çok ağırlaştıklarından yıkama sonrası taşırken çok dikkatli
davranılması gerekir. Kurutma için en iyi yöntem ılık ve iyi havalanan bir yere serip arada
sırada çevirerek bir hafta kadar beklemektir.
Sentetik dolgu malzemeli tulumların temizliği daha kolaydır ve fiyatları daha düşüktür. Fakat daha fazla yer kaplarlar, daha ağırdırlar ve daha kısa ömürleri vardır. Sentetik tulumlar da ıslakken izolasyon özelliklerinin bir miktarını kaybederler ama ıslak bir tüy tulumdan çok daha iyidirler, ayrıca çok daha çabuk kururlar. Sürekli ıslak ortamlarda sentetik tulum kullanmak daha avantajlıdır. Sentetik dolgu malzemeleri sürekli gelişmekte ve daha iyi
malzemeler üretilmektedir; fakat hala iyi kalitede kaz tüyü ile karşılaştırılabilecek bir malzeme üretilememiştir. Bu dolgu malzemeleri farklı oldukları için temizlemede üreticinin
tavsiye ettiği yöntem uygulanmalıdır.

3.2.3. Uyku Tulumu ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler







Dolgu malzemesinin sıkıştırılabilir olması, paket boyunun küçülmesine neden
olacağından yer açısından avantaj sağlayacaktır.
Uyku tulumunun içinde rahat bir şekilde hareket edebilmek esastır, bu nedenle
boyu ve genişliği de önem kazmaktadır.
Uyku tulumunuzu kılıfına asla ıslak veya nemli olarak koymayınız.
Kamptan gelince tulumunuzu kurutun. Yapacağınız en büyük kötülük, ıslak tulumunuzu torbasına tıkıp kaldırmaktır. Bir kaç ay sonra yeniden kullanmayı isterseniz hiç zahmet etmeyin, torbayı bile açmadan çöpe atabilirsiniz.
Gerdirerek ince oklava yaparak veya katlayarak kılıfına asla koymayınız. Devamlı gerilen ve katlanan aynı yerler yıpranır. Bunun için tulumu katlamadan
kılıfına yerleştiriniz.
Uzun süre kullanmayacaksınız asarak veya hurç tipi büyük çantalar içinde kabartarak saklayınız.
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Tulumu evde muhafaza ettiğiniz zamanlarda, üzerine eşya bırakmayınız ve her
zaman torbasında bulundurmayınız, aksi hâlde dolgu malzemesinin ezilmesine
neden olabilirsiniz.
Uyku tulumunuzu ne şekilde taşırsanız taşıyın, yani çanta içinde veya dışında
kendi kılıfına koymadan önce gerçekten su geçirmez bir kılıfa daha koyunuz.
Uyku tulumu alırken fermuarlarının iç ve dıştan elyaflı kumaş ile yalıtılmış olmasına dikkat ediniz.
Uyku tulumunuzda asla şort ve T-Shirt ile yatmayın. Uyku tulumunun iç kumaşı direkt olarak teninizle temas etmemeli. Ter buharımızın yanı sıra vücudumuzdan yağ da çıkar ve bu uyku tulumunun iç kumaşının gözeneklerinin tıkanmasına akabinde ısı yalıtımı için gerekli olan solumanın azalmasına neden olur.
Çok sıcak havada kullanıyorsanız fermuarı açarak yorgan şeklinde kullanınız.
Uyku tulumunun ağzının tamamen açık ve tamamen kapalı olması 20 derece ısı
farkına neden olabilir.
Uyku tulumunun altına sereceğiniz mat, rahat etmenizi sağlayacağı gibi tulumun da ezilmesini geciktirecektir, mümkünse şişme mat veya şişme yatak kullanınız.

3.3. Kalite Kontrol ve Paketleme
Kalite kontrol, üretilen mal ve hizmetlerin nicelik ve özellikle nitelikleri açısından daha üst düzeylere ulaştırılmasında, maliyetlerin düşürülmesinde önemli bir payı bulunan ve
verimliliğin artmasını sağlayan bir teknik olarak tanımlanabilir.
Kalite kontrol, işletme verimliliğini, ürün kalitesini, rekabet gücünü arttırdığından diğer imalat sektörlerinde olduğu gibi uyku tulumu diken firmalar için de çok önemlidir. Hataların azaltılması, düzeltilmesi, önlenmesi, üretim esnasında ve bitmiş üründeki kalite kontrol
uygulamalarıyla mümkündür.
Uyku tulumu üretiminin her aşamasında kalite ve kontrol yapılmaktadır. Bitmiş ürünün son kalite kontrolleri ve model özelliğine uygun ambalajlama ve paketleme işlemi yapılır.
Ambalaj ve dağıtımda, kontrol işlemleri bittikten sonra üretilen mamuller istenilen şekilde paketlenir ve ambalajlanarak satışa hazır hâle gelir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak uyku tulumu dikmeye hazırlık yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Uyku tulumu üretimi aşamalarına uygun
dikiş makinenizi ve aparatlarınızı hazırlayınız.
 Uyku tulumu kumaşına uygun ipliklerinizi
seçiniz.

 Kumaş uyumuna dikkat ediniz.
 Kumaşınıza uygun dikiş ipliğinizi
seçmeye özen gösteriniz.
 Uyku tulumu modelinin özelliğine
uygun fermuar, lastik (gergi ipi), çıt
çıt ve stoperi seçerek hazırlayınız.
 Uygun ve kaliteli malzeme seçmeye
özen gösteriniz.

 Makineyi dikişe hazırlayınız.
 Makinenizin iğnesini kumaşınızın kalınlığına göre seçiniz.

 Makineyi dikişe hazırlarken dikkatli
olunuz.
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 Uyku tulumu parçalarını sırası ile dikerek
birleştiriniz.
 Astar ve dış kabuk arasındaki boşlukları
oluşturan bölmeleri dikiniz.
 Uyku tulumunun iç kısmına da askı bantları
dikiniz.
 Parçalara fermuarları ve cırtları dikiniz.
 Parçaların üzerine tekniğe uygun cep dikiniz.
 Uyku tulumunu asmak için her iki
tarafa tekniğe uygun olarak askı bantları dikebilirsiniz

 Model özelliğine uygun aksesuarları dikiniz.
 Model özelliğinde cırt kullanılıyor ise dikiniz.
 Model özelliğine uygun sonradan
eklenen cep, boyun yastığı vb. aksesuarları dikebilirsiniz.
 Askı bantlarını dikmeye özen gösteriniz
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 Dikilmiş olan uyku tulumunun yanlarındaki
açıklıklardan içeriye tartılarak belirlenmiş
olan kaz tüyünü doldurunuz.

 Kaz tüyünü doldurma işlemleri sırasında ağzınıza koruyucu maske takınız.

 Bu işlemi kaz tüyü dolum makineleri
ile yapabilirsiniz.

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız.
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 Her bölüme belirlenmiş ölçülerde kaz tüyünü doldurunuz.

 Bu işlemi kaz tüyü dolum makineleri
ile yapabilirsiniz.

 Tüylerini yerleştiriniz.

 Eşit olarak tüylerin dağılmasına dikkat
etmeye çalışınız.

 Boyun ve fermuar patını dikerek hazırlayınız.
 Boyun ve fermuar patına kaz tüyünü doldurunuz.
 Kaz tüyü ile doldurmuş olduğunuz parçaları
uyku tulumu ile dikerek birleştiriniz.

 Birleştirme yerlerine dikkat ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kalite kontrol ve paketleme işlemini yapabileceksiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz.

 Keserken dikkatli olunuz.

 Dikme işlemi bitmiş olan uyku tulumunun
standartlara uygun kalite kontrollerini yapınız.

 Dikişlerin kontrolünü yapınız.
 Birleşim yerlerini kontrol ediniz.

 Uyku tulumunu belirli ölçülerde dikilmiş
olan çantalara yerleştiriniz.
 Kaz tüyü uyku tulumlarını taşıma çantasının
içerisine tıkarak koyunuz.

 Kaz tüyü ile dikilmiş uyku tulumlarını katlamayınız.
 Uyku tulumunu model özelliğine
uygun ambalajlayarak paketleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak uyku tulumunda üst yüzey (kumaş) üzerine çıkan tüyü onarabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Uyku tulumunun dış kabuk üzerine(üst kumaş ) çıkan kaz tüylerini belirleyiniz.
 Uyku tulumu dış kabuk üzerine çıkan kaz
tüyünü kesinlikle çekerek çıkarmayınız.
 Tüyü çekerek çıkardığınız zaman
uyku tulumunuzda delik oluşur.
 Oluşan delik den yağmur suyu ve
diğer sızıntılara yol açmış olursunuz.

 Parmaklarınızla tulumunuzun iç astarının
altından kaz tüyünün diğer ucundan tutarak
yavaşça iç kısma çekiniz.
 Parmaklarınızla kaz tüyünü çektiğiniz yeri
birkaç defa ovalayarak eski hâline getiriniz.
 Kaz tüyünün eşit olarak yayılmasını
sağlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
1.

..................... …………….., bu dikiş sistemiyle en hafif ve en az işçilik gerektiren
uyku tulumları yapılmaktadır.

2.

Tulumların ……….. ………….. içinde dikili küçük bölmeler vardır.

3.

Bu bölmelerin içi …………. ……… veya ……… …………. ile doldurulmuştur.

4.

Bu bölümler sentetik tulumlarda tabaka şeklinde yerleştirilip …….. ………… dikilir.

5.

Ayrıca fermuarların alt kısımlarında da …………………. olmalıdır.

6.

Sentetik tulumlar …………………izolasyon özelliklerinin bir miktarını kaybederler
ama ıslak bir tüy tulumdan çok daha iyidirler, ayrıca çok daha ………….. kururlar.

7.

Tulumu evde muhafaza ettiğiniz zamanlarda, ………. ……………… bırakmayınız ve
her zaman torbasında bulundurmayınız, aksi hâlde dolgu malzemesinin ezilmesine neden olabilirsiniz.

8.

Uyku tulumu alırken fermuarlarının iç ve dıştan …………. …………… ile yalıtılmış
olmasına dikkat ediniz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Kullanılan malzeme açısından incelersek kaz tüyü içerikli, sentetik madde içerikli ve
pamuklu-yün içerikli ………… ………….. vardır.

2.

Qualofill, hallofill, polarguard, vb. izolasyon maddesi içerikli uyku tulumları, bu tip
uyku tulumları ıslandığında dahi ………….. …………… ve daha çabuk ……………..
tercih edilmektedir.

3.

Pamuk – yün gibi malzemeli tulumlar ağır olması, ………….. ………………,
sıkışma ve izolasyon özelliğinin çok az oluşu nedeniyle dağcılıkta kullanılmaz.

4.

En doğal ve etkili……………….. cinsi kuru havadır.

5.

Sentetikler; genellikle ………………… malzemeden oluşurlar.

6.

Polyester elyaf; İnce polyester ………………. oluşur, çeşitli kalınlık ve tabakalar
hâlinde kullanılabilirler.

7.

Kaz tüyü; kaz ya da ördeklerin ………….bölgelerindeki …………….. tüylerle, az
telekli tüylerin harmanlaması sonucunda oluşur.

8.

Kaz tüyünün sentetik malzemelere göre ……………. …………….. daha uzun, sıkıştırılmış hacimleri ve yoğunlukları daha az olduğundan pahalı olmaları yanı sıra çok soğuk şartlarda tercih edilirler.

9.

Düzenlemenin amacı pastal hâlinde ………….. giysi parçalarının dikim işlemleri sırasında
kolayca
birleştirilmesini
sağlamak
parçaların
karışması
veya …………………önlemektir.

10.

Uyku tulumunun ……………….tamamen açık ve tamamen kapalı olması …………..
derece ısı farkına neden olabilir.

11.

Uyku tulumunun altına sereceğiniz ………….., rahat etmenizi sağlayacağı gibi, tulumun da ezilmesini geciktirecektir, mümkünse şişme mat veya şişme yatak kullanınız.

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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

Su Geçirmez Kumaştan

2

90 Derece

3

Boyun - Beli

4

Daraldıkça

5

Havayı Hapsetmek

6

Yalıtımının Sağlanması

7

Havaya Bağlıdır

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

Kesim

2

Masanın uzun

3

Büyük parçalar

4

İşaretleme

5

"Tasnif (düzenleme)"
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ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

Tek kat

2

Dış Astarlarının

3

Kaz Tüyü, Sentetik Elyaf

4

Üst Kumaşa

5

İzolasyon

6

Islakken, Çabuk

7

Üzerine Eşya

8

Elyaflı Kumaş

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1

Uyku tulumları

2

Sıcak Tuttuğundan, Kuruduğundan

3

Islandığında Kurutulamaması

4

Yalıtım

5

Polyester

6

Liflerinden

7

Göğüs, Kılcal

8

Kabarma Ömürleri

9

Kesilen, Kaybolmasını

10

Ağzının, 20

11

Mat
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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