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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD767

ALAN Giyim Üretim Teknolojileri

DAL / MESLEK Hazır Giyim Model Makineciliği

MODÜLÜN ADI Yaka Dikimi-I

MODÜLÜN TANIMI
Oyuntulu yaka ve bedene takılan ayaksız yaka çalışmaları
ile ilgili bilgi ve becerilerin anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL “Makinede Düz Dikiş” modülünü başarmış olmak

YETERLİK Yaka Dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Uygun ortam sağlandığında, yaka çalışmalarını tekniğe
uygun olarak yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Oyuntulu yaka çalışmalarını tekniğine uygun olarak
yapabileceksiniz.

2. Bedene takılan ayaksız yaka çalışmalarını tekniğine
uygun olarak yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Kumaş, tela, düz sanayi dikiş makinesi, kesim makası,
toplu iğne, sabun

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı uygulayarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Tekstil sektörü; dünyada ve ülkemizde sürekli gelişen ve değişen bir sektördür. Bu
değişimleri yakalamak ve geliştirmek birçok özellik gerektirir. Bu özellikleri elde etmek
mesleki ve teknik eğitimle mümkündür.

Tekstil üretiminin fazla sermaye gerektirmeden kazanç elde edebilecek bir meslek
oluşu, çok sayıda işsiz insana sahip olan ülkemizde önemli bir geçim kaynağı
oluşturmaktadır; ancak üretilen ürünün dünya pazarlarında yer edinebilmesi ve rekabet
edebilmesi, ürünün birçok özelliğe sahip olmasına bağlıdır. Kalite, bunların başında
gelmektedir.

Bu ihtiyaca cevap verebilecek niteliklerde yetişmenizi amaçladığımız sizlerin, mesleki
bilgilerin temelini oluşturan teknik çalışmaları tanımanız ve kullanmanız, rakiplerinize
oranla iş hayatında fark yaratmanızı sağlayacaktır.

Bu modülle oyuntulu yaka ve bedene takılan ayaksız yaka çalışmaları ile ilgili bilgileri
edinerek yakaları tekniklerine göre çalışabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında oyuntulu yaka çalışmalarını tekniğe uygun olarak çalışabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan mağazaları dolaşıp farklı yaka tekniklerini araştırınız.
Bulduğunuz teknikleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. OYUNTULU YAKA TEKNİK
ÇALIŞMALARI

1.1. Yakanın Tanım ve Çeşitleri

Yaka, giysiye hem estetik bir görünüm kazandırmak hem de kullanım kolaylığı
sağlamak için farklı şekil ve uygulama teknikleri ile boyun kısmına çalışılan bir parçadır.

Yaka modeli seçerken kumaşın cinsi, giysinin modeli ve vücut özelliği dikkate
alınmalıdır.

Yakalar sabit olarak giysi ile beraber dikildikleri gibi, model ve kumaş özelliğine göre
ayrıca dikilip sonradan bedene takılarak, portatif yaka olarak da kullanılabilir.

1.1.1. Oyuntulu Yakalar

Bunlara yakasız yakalar da diyebiliriz. Model durumuna göre “U, V , kare, beşgen”
gibi veya farklı bir şekil verilerek de hazırlanan, pervazla temizlenen yakalardır.

1.1.2. Bedene Takılan Yakalar

Bu yakalar boyun çevresine veya yaka oyuntusuna takılan yakalardır. Dik, bebe,
volan, bahriye, gömlek yaka ve şömizye gibi yakalardır.

1.1.3. Bedenle Beraber Kesilen Yakalar

Bunlar model özelliğine göre, yakanın devamı şeklinde farklı şekillerde bedenle
beraber kesilen yakalardır. Bunlar kapüşon, degaje vb. yakalardır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.4. Hem Bedenden Çıkabilen Hem de Bedene Takılabilen Yakalar

Bu yakalar erkek yaka tekniğine göre çalışılan yakalardır. Ayrı kesilebildiği gibi ön
bedenle birlikte de kesilebilir. Erkek, şal, amerikan vb. gibi yakalardır.

1.2. Sıfır Yaka Dikimi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Sıfır Yaka

 Kalıp üzerinde istenilen yaka açıklığı
verilerek yaka şeklini çiziniz veya yaka
açıklığını olduğu gibi kullanınız.

 İsteğe göre değişebilir.

 Yakanın şekline göre paralel olarak 4 cm
‘den pervaz kalıbını hazırlayınız

 Pervaz kalıbını kumaşa yerleştirip kesiniz.  Düz boy iplik yönüne dikkat ediniz.

 Aynı kalıbı telaya yerleştirip kesiniz.

 Telayı pervazlara yapıştırınız
 Ütü ısısının kumaşa ve telaya uygun

olmasına dikkat ediniz

 Pervazların etrafına overlok çekiniz  Yaka oyuntusu hariç

 Omuzları birleştiriniz pervazı omuz, ön
ortası ve arka ortası denk gelecek şekilde
bedene yerleştiriniz.

 Çıtların denk gelmesine önem veriniz.

 Yaka çevresine 1 cm ‘ den makine çekiniz.

 Dikiş payına paralel olmasına dikkat
ediniz.

 Dikiş başlangıç ve bitiş yerlerinde
sağlamlaştırma yapınız.

 Çıtların derin olmamasına dikkat

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Fazla dikiş paylarını kesiniz.

ediniz.

 Çıt derinliği daima dikiş payından
daha az olmalıdır.

 Pervaz parçasını çeviriniz.

 1 mm içe kaydırarak ütüleyiniz.
 Ütülemede dikkat edilecek noktaları

göz önünde bulundurunuz.

 Yüzünden gaze dikişini çekiniz
 Dikişin kalite niteliklerine

uygunluğunu kontrol ediniz

 İplikleri temizleyerek ütüleyiniz.

 Kalite niteliklerine önem veriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde sıfır yaka ile ilgili yapmış olduğunuz uygulamayı kendi
kendinize ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kalıp üzerinde istenilen yaka açıklığını vererek yaka şekline
göre pervazı çizdiniz mi?

2. Beden kalıbı üzerinden pervazın kopyasını alarak pervaz kalıbını
hazırladınız mı?

3. Pervaz kalıbına düz boy iplik yönüne dikkat ederek kumaşa
yerleştirip kestiniz mi?

4. Aynı kalıbı telaya uyguladınız mı?

5. Telayı pervazlara yapıştırdınız mı?

6. Pervazların çevresine overlock çektiniz mi?

7. Omuzları birleştirdiniz mi?

8. Pervazı, omuz, ön ortası ve arka ortasına denk getirerek bedene
yerleştirdiniz mi?

9. Yaka çevresini diktiniz mi?

10. Fazla dikiş paylarını kestiniz mi?

11. Pervazı çevirip 1 mm’den kaydırarak ütülediniz mi?

12. Yakanın gaze dikişini çektiniz mi?

13. İplikleri temizleyip ütülediniz mi?

14. Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya geri dönerek ilgili faaliyeti tekrarlayınız.
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1.3. “V” Yaka Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

“V” Yaka: Genellikle spor giysilerde kullanılan, kenarı pervazla temizlenen bir yaka
şeklidir. Bedeni olduğundan daha zayıf gösterir. Bu nedenle toplu kişilerin vazgeçilmez yaka
şekli arasındadır.

İşlem Basamakları Öneriler

“ V ” Yaka Çalışması

 Kalıp üzerinde istenilen yaka açıklığı
verilerek yaka şeklini çiziniz.

 Yakanın şekline göre paralel olarak 4
cm’den pervaz kalıbını hazırlayınız.

 Pervaz kalıbını kumaşa yerleştirip
kesiniz.

 Düz boy iplik yönüne dikkat ediniz.

 Aynı kalıbı telaya yerleştirip kesiniz.
 Telanın parçasından 1mm daha ince

olmansa dikkat ediniz.

 Telayı pervazlara yapıştırınız.

 Ütü ısısının kumaşa ve telaya uygun
olmasına dikkat ediniz.

 Telayı yapıştırırken taşırmamaya dikkat
ediniz.

 Pervazların etrafına overlok çekiniz.  Yaka oyuntusu hariç.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Omuzları birleştiriniz.

 Dikiş başlangıç ve bitiş yerlerinde
sağlamlaştırma yapınız.

 Pervazı omuz ön ve arka ortası denk
gelecek şekilde bedene yerleştiriniz.

 Yaka çevresine 1 cm’den makine
çekiniz.

 Giysi ve pervaz parçasının yüz yüze
gelmesine ediniz.

 Dikiş payına paralel olmasına dikkat
ediniz.

 Fazla dikiş paylarını kesiniz.

 Çıtların derin olmamasına dikkat ediniz.

 Dikiş payları 0,5 cm olacak.

 Ön ortada “V” kısmını dikişe kadar
çıtlatınız.
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 Pervaz parçasını çeviriniz.

 1 mm içe kaydırarak ütüleyiniz.

 Ütülemede dikkat edilecek noktaları göz
önünde bulundurunuz.

 Yüzünden gaze dikişini çekiniz.

 Dikişin kalite niteliklerine uygunluğunu
kontrol ediniz.

 İplikleri temizleyerek ütüleyiniz.  Kalite niteliklerine önem veriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde “V” yaka ile ilgili yapmış olduğunuz uygulamayı kendi
kendinize ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kalıp üzerinde istenilen yaka açıklığını vererek yaka şekline
göre pervazı çizdiniz mi?

2. Beden kalıbı üzerinden pervazın kopyasını alarak pervaz
kalıbını hazırladınız mı?

3. Pervaz kalıbına düz boy iplik yönüne dikkat ederek kumaşa
yerleştirip kestiniz mi?

4. Aynı kalıbı telaya uyguladınız mı?

5. Telayı pervazlara yapıştırdınız mı?

6. Pervazların çevresine overlock çektiniz mi?

7. Omuzları birleştirdiniz mi?

8. Pervazı, omuz, ön ortası ve arka ortasına denk getirerek bedene
yerleştirdiniz mi?

9. Yaka çevresini diktiniz mi?

10. Fazla dikiş paylarını kestiniz mi?

11. Pervazı çevirip 1 mm’den kaydırarak ütülediniz mi?

12. Yakanın gaze dikişini çektiniz mi?

13. İplikleri temizleyip ütülediniz mi?

14. Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya geri dönerek ilgili faaliyeti tekrarlayınız.
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1.4. “U” Yaka Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

“U” Yaka: Kenarı pervazla temizlenen bir yaka şeklidir. Genellikle dekoltelerde
kullanılır; bu nedenle, daha çok abiye kıyafetlerde tercih edilir.

İşlem Basamakları Öneriler

“ U ” Yaka Çalışması

 Kalıp üzerinde istenilen yaka açıklığı
verilerek yaka şeklini çiziniz.

 Yakanın şekline göre paralel olarak 4
cm’den pervaz kalıbını hazırlayınız.

 Pervaz kalıbını kumaşa yerleştirip kesiniz.

 Düz boy iplik yönüne dikkat ediniz.

 Aynı kalıbı telaya yerleştirip kesiniz.
 Telanın pervazdan 1 mm daha ince

olmasına dikkat ediniz.

 Telayı pervazlara yapıştırınız.  Ütü ısısının kumaşa ve telaya uygun

UYGULAMA FAALİYETİ
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olmasına dikkat ediniz.

 Pervazların etrafına overlock çekiniz.  Yaka oyuntusu hariç.

 Omuzları birleştiriniz.
 Dikiş başlangıç ve bitiş yerlerinde

sağlamlaştırma yapınız.

 Pervazı omuz ön ve arka ortası denk
gelecek şekilde bedene yerleştiriniz.

 Yaka çevresini 1 cm’den makine çekiniz.

 Fazla dikiş paylarını kesiniz.  Dikiş payları 0,5 cm olacak

 Pervaz parçasını çeviriniz.
 Güzel dönüş sağlamak için çıtlatma

yapınız.

 1 mm içe kaydırarak ütüleyiniz.
 Ütülemede dikkat edilecek noktaları

göz önünde bulundurunuz.

 Yüzünden gaze dikişini çekiniz
 Dikişin düzgün ve kalite niteliklerine

uygun olmasına dikkat ediniz.

 İplikleri temizleyerek kontrollerini yapınız.
 Gerekirse pervazı omuzlardan

tutturunuz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde “U” yaka ile ilgili yapmış olduğunuz uygulamayı kendi
kendinize ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kalıp üzerinde istenilen yaka açıklığını vererek yaka şekline göre
pervazı çizdiniz mi?

2. Beden kalıbı üzerinden pervazın kopyasını alarak pervaz kalıbını
hazırladınız mı?

3. Pervaz kalıbını düz boy iplik yönüne dikkat ederek kumaşa
yerleştirip kestiniz mi?

4. Aynı kalıbı telaya uyguladınız mı?

5. Telayı pervazlara yapıştırdınız mı?

6. Pervazların çevresine overlock çektiniz mi?

7. Omuzları birleştirdiniz mi?

8. Pervazı, omuz, ön ortası ve arka ortasına denk getirerek bedene
yerleştirdiniz mi?

9. Yaka çevresini diktiniz mi?

10. Fazla dikiş paylarını kestiniz mi?

11. Pervazı çevirip 1 mm’den kaydırarak ütülediniz mi?

12. Yakanın gaze dikişini çektiniz mi?

13. İplikleri temizleyip ütülediniz mi?

14. Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya geri dönerek ilgili faaliyeti tekrarlayınız.
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1.5. Kare Yaka Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Kare Yaka

 Kalıp üzerinde istenilen yaka açıklığı
verilerek yaka şeklini çiziniz.

 Yakanın şekline göre paralel olarak 4 cm’
den pervaz kalıbını hazırlayınız.

 Pervaz parçasının düz boy iplik yönü
işaretlerini belirtiniz.

 Pervaz kalıbını kumaşa yerleştirip kesiniz.  Düz boy iplik yönüne dikkat ediniz.

 Aynı kalıbı telaya yerleştirip kesiniz.
 Tela kalıbını pervaz parçasından

 1 mm daha ince kesiniz.

 Telayı pervazlara yapıştırınız.

 Ütü ısısının kumaşa ve telaya uygun
olmasına dikkat ediniz.

 Telayı taşırmamaya dikkat ediniz.

 Pervazların etrafına overlock çekiniz.  Yaka oyuntusu hariç.

 Omuzları birleştiriniz pervazı omuz, ön
ortası ve arka ortası denk gelecek şekilde
bedene yerleştiriniz.

 Çıtların denk gelmesine önem veriniz.

 Yaka çevresine 1 cm’den makine çekiniz.
 Dikiş payına paralel olmasına dikkat

ediniz. Köşe dönerken iğnenin kumaşın
içinde olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Fazla dikiş paylarını kesiniz.

 Dikiş paylarını 0,5 cm’den kesiniz.

 Çıtların derin olmamasına dikkat
ediniz.

 Dikişi kesmemeye dikkat ediniz.

 Pervaz parçasını çeviriniz.

 1 mm içe kaydırarak ütüleyiniz.
 Ütülemede dikkat edilecek noktaları

unutmayınız.

 İplikleri temizleyerek ütüleyiniz.

 Kalite niteliklerine önem veriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kare yaka ile ilgili yapmış olduğunuz uygulamayı kendi
kendinize ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kalıp üzerinde istenilen yaka açıklığını vererek yaka şekline
göre pervaz kalıbını çizdiniz mi?

2. Beden kalıbı üzerinden pervazın kopyasını alarak pervaz
kalıbını hazırladınız mı?

3. Pervaz kalıbını düz boy iplik yönüne dikkat ederek kumaşa
yerleştirip kestiniz mi?

4. Aynı kalıbı telaya uyguladınız mı?

5. Telayı pervazlara yapıştırdınız mı?

6. Pervazların çevresine overlock çektiniz mi?

7. Omuzları birleştirdiniz mi?

8. Pervazı, omuz, ön ortası ve arka ortasına denk getirerek bedene
yerleştirdiniz mi?

9. Yaka çevresini diktiniz mi?

10. Fazla dikiş paylarını kestiniz mi?

11. Pervazı çevirip 1 mm’den kaydırarak ütülediniz mi?

12. Yakanın gaze dikişini çektiniz mi?

13. İplikleri temizleyip ütülediniz mi?

14. Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya geri dönerek ilgili faaliyeti tekrarlayınız.
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1.6. Beşgen Yaka Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Beşgen Yaka

 Üzerinde istenilen yaka açıklığı verilerek
yaka şeklini çiziniz.

 Pervaz parçasını yaka oyuntusuna
paralel olarak çizmeye dikkat ediniz.

 Yakanın şekline göre paralel olarak 4
cm’ den pervaz kalıbını hazırlayınız

 Pervaz kalıbını kumaşa yerleştirip
kesiniz.

 Düz boy iplik yönüne dikkat ediniz.

 Ön orta ve arka ortaların düz boy iplik
yönünde olmasına dikkat ediniz.

 Aynı kalıbı telaya yerleştirip kesiniz.
 Telanın pervazdan 1 mm daha ince

olmasına dikkat ediniz.

 Telayı pervazlara yapıştırınız.
 Ütü ısısının kumaşa ve telaya uygun

olmasına dikkat ediniz

 Pervazların etrafına overlock çekiniz.  Yaka oyuntusu hariç.

 Omuzları birleştiriniz pervazı omuz, ön
ortası ve arka ortası denk gelecek şekilde
bedene yerleştiriniz.

 Çıtların denk gelmesine önem veriniz.

 Yaka çevresine 1 cm’den makine
çekiniz.

 Dikiş payına paralel olmasına dikkat
ediniz. Köşe dönerken iğnenin kumaşın

UYGULAMA FAALİYETİ
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içinde olmasına dikkat ediniz.

 Fazla dikiş paylarını kesiniz.

 Dikiş paylarını 0,5cm’den kesiniz.

 Çıtların derin olmamasına dikkat ediniz.

 Köşeleri dikişe kadar çıtlatınız.

 Pervaz parçasını çeviriniz.

 1 mm içe kaydırarak ütüleyiniz.
 Ütülemede dikkat edilecek noktaları göz

önünde bulundurunuz.

 Yüzünden gaze dikişini çekiniz.
 Dikişin kalite niteliklerine uygunluğunu

kontrol ediniz.

 İplikleri temizleyerek ütüleyiniz.  Kalite niteliklerine önem veriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde beşgen yaka ile ilgili yapmış olduğunuz uygulamayı kendi
kendinize ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kalıp üzerinde istenilen yaka açıklığını vererek yaka şekline göre
pervazı çizdiniz mi?

2. Beden kalıbı üzerinden pervazın kopyasını alarak pervaz kalıbını
hazırladınız mı?

3. Pervaz kalıbına düz boy iplik yönüne dikkat ederek kumaşa
yerleştirip kestiniz mi?

4. Aynı kalıbı telaya uyguladınız mı?

5. Telayı pervazlara yapıştırdınız mı?

6. Pervazların çevresine overlok çektiniz mi?

7. Omuzları birleştirdiniz mi?

8. Pervazı, omuz, ön ortası ve arka ortasına denk getirerek bedene
yerleştirdiniz mi?

9. Yaka çevresini diktiniz mi?

10. Fazla dikiş paylarını kestiniz mi?

11. Pervazı çevirip 1 mm’den kaydırarak ütülediniz mi?

12. Yakanın gaze dikişini çektiniz mi?

13. İplikleri temizleyip ütülediniz mi?

14. Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya geri dönerek ilgili faaliyeti tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında; bedene takılan ayaksız yaka çalışmalarını, tekniğe uygun olarak
yapabileceksiniz.

 Bedene takılan ayaksız yaka çalışmalarını araştırınız. Edindiğiniz bilgilerinizi
arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. BEDENE TAKILAN AYAKSIZ YAKA
TEKNİK ÇALIŞMALARI

2.1. Hâkim Yaka Çalışması

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Hâkim Yaka

 Hazırlanan yaka kalıbını arka ortası
kumaş katına ve düz boy iplik yönüne
göre kumaşa yerleştiriniz ve kesiniz.

 Hazırlanan tela kalıbını, telaya yerleştirip
kesiniz.

 Tela kalıbını normal kalıba 0,5 cm pay
vererek hazırlayınız (yakanın takılacağı
yer hariç).

 Telayı kumaşa yerleştirip ütüleyiniz.
 Yakanın bedene takılan kısmından 1

cm yukarı çıkarak yerleştiriniz.

 Altta kalan 1 cm telasız payı yaka şekline
göre katlayarak ütüleyiniz.

 Ütülemede dikkat edilecek noktaları
göz önünde bulundurunuz.

 Gazesini çekiniz.

 Dikişin kalite niteliklerine önem
veriniz.

 Mümkün ise gaze ayağı kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ



23

 Çizim şablonunu yakaya yerleştirerek
çevresini sabunla çiziniz.

Çizim aracının leke bırakmamasına
dikkat ediniz.

 Altına diğer yaka parçasını yerleştiriniz.

 Çizilen çizginin üzerinden dikişini
çekiniz.

 Dikişin başlangıç ve bitişinde
pekiştirme yapınız.

 Paylarını 0,5’ten keserek çevirip
ütüleyiniz.

 Kullanılan kumaş ve telaya göre, telayı
dikişin dibinden kesiniz.
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Bedene Yerleştirme

 Bedendeki kapanma paylarına makine
çekip çeviriniz.

 Yakayı ön ortasından başlayarak giysinin
yüzüne doğru yerleştiriniz.

 Arka orta çıtları denk gelecek şekilde
yerleştiriniz.

 1 cm pay vererek dikişini çekiniz.

 Dikişin başlangıç ve bitişinde
pekiştirme yapınız.

 0,5 cm’den paylarını kesiniz.
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 Yakanın gaze çekilen kenarını diğer dikişi
kapatacak şekilde yerleştiriniz.

 Çıtların denk gelmesine dikkat ediniz.

 Yakanın gaze çekilen kenarına diğer dikişi
kapatacak şekilde çıma çekiniz.

 Dikiş yüzde, yakanın kenarında kalacak
şekilde çekiniz.

 İpliklerini keserek dikişi kontrol ediniz,
ütüleyiniz.

 Giysinin iliklerini açıp düğmelerini
dikiniz.

 Yakanın duruşunu kontrol ediniz.

 Kalite niteliklerine önem veriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde hâkim yaka ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmayı kendi
kendinize ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Hazırlanan yaka kalıbını kumaşa yerleştirip kestiniz mi?

2. Hazırlanan tela kalıbıyla telayı kestiniz mi?

3. Telaya kumaşı yerleştirip yapıştırdınız mı?

4. Yakanın alt tarafındaki 1 cm’yi katlayıp ütülediniz mi?

5. Gazesini çektiniz mi?

6. Çizim şablonu uygulayarak yakayı çizdiniz mi?

7. Diğer yakayı da yerleştirip çizilen yerden makine çektiniz mi?

8. Fazla paylarını kesip çevirdiniz mi?

9. Yakayı ütülediniz mi?

10. Bedendeki kapanma paylarına makine çekip çevirdiniz mi?

11. Yakayı ön ortasından başlayarak arka ortası denk gelecek
şekilde yerleştirdiniz mi?

12. Yaka çevresinin dikişini çekip paylarını kestiniz mi?

13. Yakanın gaze çekilen kenarına diğer dikişi kapatacak şekilde
çıma çektiniz mi?

14. Dikişi kontrol edip ütülediniz mi?

15. Zamanı iyi kullandınız mı?

16. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya geri dönerek faaliyeti tekrarlayınız.
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2.2. Ayaksız Bebe Yaka Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Ayaksız Bebe Yaka: Adından da anlaşıldığı gibi genellikle çocuk giyimlerinde
kullanılan yaka oyuntusuna geçirilen bir yaka çeşididir.

İşlem Basamakları Öneriler

Ayaksız Bebe Yaka

 Yaka şablonunu arka ortası düz boy
ipliği ve kumaş katına gelecek şekilde
yerleştiriniz.

 Çizim aracının leke bırakmamasına
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Telayı da tela şablonuna göre kesip
yakaya yapıştırınız.

 Ütü ısısının kumaşa ve telaya uygun
olmasına dikkat ediniz.

 Çizim şablonunu yerleştirip etrafından
sabunla çiziniz.

 Yaka dikerken iyi sonuç alabilmek için
çizim şablonu kullanınız.

 Çizginin üzerinden makine çekiniz.

 Dikişin düzgün olmasına dikkat ediniz.

 Dikişlerin başlangıç ve bitiş yerlerinde
sağlamlaştırma yapınız.
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 Paylarını 0,5 cm’den kesiniz.  Çıtlatma yapınız.

 Yakayı çeviriniz.

 1 mm alta kaydırarak ütüleyiniz.

 Üstten dikişin görünmemesine dikkat
ediniz.

 Yakanın etrafına çıma çekiniz.

 Yakayı ütüleyiniz.  Yakanın formunu bozmayınız.

 2 cm genişliğinde verevden pervazı
kesip yakanın şekline göre ütüleyiniz.

 Yakanın şeklini veriniz.
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 Yakayı ön ortasından başlayarak bedene
yerleştiriniz. Kapanma paylarını katlayıp
üzerine pervazı yerleştiriniz.

 Hepsine birden boyun çevresine
1cm’den makine çekiniz.

 Çıtların denk gelmesine dikkat ediniz.

 Fazla payları kesiniz.  Dikiş paylarını katlı kesiniz.

 Payları pervaza doğru katlayarak çıma
çekiniz. Dikişin düzgün olmasına dikkat
ediniz.

 Pervazı 0,7 cm’den katlayarak pervazın
ikinci dikişini bedene doğru yerleştirip
makine çekiniz.

 Birinci dikişe paralel olacak şekilde
olmasına dikkat ediniz.

 Yakanın duruşunu kontrol ediniz.

Potlukların oluşmamasına dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde bebe yaka ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmayı kendi
kendinize ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Yaka şablonunu, arka ortası d.b. ipliği ve kumaş katına gelecek
şekilde yerleştirdiniz mi?

2. Telayı tela şablonuna göre kesip yakaya yapıştırdınız mı?

3. Çizim şablonunu yerleştirip etrafından sabunla çizdiniz mi?

4. Çizginin üzerinden makine çektiniz mi?

5. Paylarını 0,5 cm’ den kesip yakayı çevirdiniz mi?

6. Ütüleyip yakanın etrafına çıma çektiniz mi?

7. Pervazı 2 cm genişliğinde verevden kesip yakanın şekline göre
ütülediniz mi?

8. Yakayı ön ortasından başlayarak bedene yerleştirdiniz mi?

9. Kapanma paylarını katlayıp üzerine pervazı yerleştirdiniz mi?

10. Hepsine birden boyun çevresine 1cm’ den makine çektiniz mi?

11. Payları pervaza doğru katlayarak çıma çektiniz mi?

12. Pervazı 0,7 cm’ den katlayarak pervazın ikinci dikişini bedene
doğru yerleştirip makine çektiniz mi?

13. Yakanın duruşunu kontrol ettiniz mi?

14. Zamanı iyi kullandınız mı?

15. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya geri dönerek faaliyeti tekrarlayınız.
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2.3. Ayaksız Şömizye Yaka Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Ayaksız Şömizye Yaka

 Yaka şablonunu arka ortası d.b. ipliği ve
kumaş katına gelecek şekilde yerleştiriniz.

 Çizim aracının leke bırakmamasına
dikkat ediniz.

 Telayı da tela şablonuna göre kesip yakaya
yapıştırınız.

 Ütü ısısının kumaşa ve telaya uygun
olmasına dikkat ediniz.

 Çizim şablonunu yerleştirip etrafından
sabunla çiziniz.

 Yakayı dikerken iyi sonuç almak
için çizim şablonu kullanınız.

 Çizginin üzerinden makine çekiniz.
 Dikişin düzgün olmasına dikkat

ediniz.

 Paylarını 0,5 cm’ den kesiniz.

 Yakayı çeviriniz.

 1 mm alta kaydırarak ütüleyiniz.

 Yakanın formuna dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 2 cm genişliğinde verevden pervazı kesip
yakanın şekline göre ütüleyiniz.

 Ütülemede dikkat edilecek noktaları
göz önünde bulundurunuz.

 Yakayı ön ortasından başlayarak bedene
yerleştiriniz. Kapanma paylarını katlayıp
üzerine pervazı yerleştiriniz.

 Çıtların denk gelmesine dikkat
ediniz.

 Hepsine birden boyun çevresine 1cm’den
makine çekiniz.

 Dikişin paylara paralel olmasına
dikkat ediniz.

 Fazla payları kesiniz.

 Payları pervaza doğru katlayarak çıma
çekiniz.

 Dikişin düzgün olmasına dikkat
ediniz.
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 Pervazı 0,7 cm’ den katlayarak pervazın
ikinci dikişini bedene doğru yerleştirip
makine çekiniz.

 Dikişin kalite niteliklerine
uygunluğunu kontrol ediniz.

 Yakanın duruşunu kontrol ediniz.

 Yaka formunu kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde şömizye yaka ile ilgili yapmış olduğunuz uygulamayı kendi
kendinize ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Yaka şablonunu arka ortası d.b. ipliği ve kumaş katına gelecek
şekilde yerleştirdiniz mi?

2. Telayı tela şablonuna göre kesip yakaya yapıştırdınız mı?

3. Çizim şablonunu yerleştirip etrafından sabunla çizdiniz mi?

4. Çizginin üzerinden makine çektiniz mi?

5. Paylarını 0,5 cm’ den kesip yakayı çevirdiniz mi?

6. Ütüleyip yakanın etrafına çıma çektiniz mi?

7. Pervazı 2 cm genişliğinde verevden kesip yakanın şekline göre
ütülediniz mi?

8. Yakayı ön ortasından başlayarak bedene yerleştirdiniz mi?

9. Kapanma paylarını katlayıp üzerine pervazı yerleştirdiniz mi?

10. Hepsine birden boyun çevresine 1cm’ den makine çektiniz mi?

11. Payları pervaza doğru katlayarak çıma çektiniz mi?

12. Pervazı 0,7 cm’ den katlayarak pervazın ikinci dikişini bedene
doğru yerleştirip makine çektiniz mi?

13. Yakanın duruşunu kontrol ettiniz mi?

14. Zamanı iyi kullandınız mı?

15. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya geri dönerek faaliyeti tekrarlayınız.
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2.4. Ayağı Dikişsiz Gömlek Yaka

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Ayağı Dikişsiz Gömlek Yaka

 Hazırlanan yaka kalıbını arka ortası kumaş
katına ve en iplik yönüne göre kumaşa
yerleştiriniz ve kesiniz.

 Şablon kullanınız.

 Hazırlanan tela kalıbını, telaya yerleştirip
kesiniz.

 Tela kalıbını normal kalıba 0,5 cm
pay vererek hazırlayınız (yakanın
takılacağı yer hariç).

 Telayı kumaşa yerleştirip ütüleyiniz.
 Ütü ısısının kumaşa ve telaya uygun

olmasına dikkat ediniz.

 Altta kalan 1 cm telasız payı yaka şekline
göre katlayarak ütüleyiniz.

 Gazesini çekiniz.

 Dikişin düzgün olmasına dikkat
ediniz.

 Altına diğer yaka parçasını yerleştiriniz.
 Çıtların denk gelmesine dikkat

ediniz.

 1cm’den dikiş payını vererek dikişini
çekiniz.

 Yakayı dikerken iyi sonuç almak için
çizim şablonu kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Paylarını 0,5’ten kesip gereken yerlerden
çıtlatınız.

 Çıtları derin kesmemeye dikkat
ediniz.

 Yakayı çevirip ütüleyiniz.

 Yakayı, ön ortasından başlayarak giysinin
yüzüne doğru yerleştiriniz.

 Çıtların denk gelmesine dikkat
ediniz.

 1 cm pay vererek dikişini çekiniz.

 Dikişin paylara paralel olmasına
dikkat ediniz.
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 0,5 cm’ den paylarını kesiniz.

 Yakanın gaze çekilen kenarına diğer dikişi
kapatacak şekilde çıma çekiniz.

 Dikişin kalite niteliklerine
uygunluğunu kontrol ediniz.

 İpliklerini keserek dikişi kontrol ediniz,
ütüleyiniz.

 Yaka formunu kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde ayağı dikişsiz gömlek yakası ile ilgili yapmış olduğunuz
uygulamayı kendi kendinize ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Hazırlanan yaka kalıbını kumaşa yerleştirip kestiniz mi?

2. Hazırlanan tela kalıbıyla telayı kestiniz mi?

3. Telaya kumaşı yerleştirip yapıştırdınız mı?

4. Yakanın alt tarafındaki 1 cm’ lik payı katlayıp ütülediniz mi?

5. Gazesini çektiniz mi?

6. Çizim şablonu uygulayarak yakayı çizdiniz mi?

7. Diğer yakayı da yerleştirip çizilen yerden makine çektiniz mi?

8. Fazla paylarını kesip çevirdiniz mi?

9. Yakayı ütülediniz mi?

10. Yakayı ön ortasından başlayarak arka ortası denk gelecek şekilde
yerleştirdiniz mi?

11. Yaka çevresinin dikişini çekip paylarını kestiniz mi?

12. Yakanın gaze çekilen kenarına diğer dikişi kapatacak şekilde çıma
çektiniz mi?

13. Dikişi kontrol edip ütülediniz mi?

14. Zamanı iyi kullandınız mı?

15. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya geri dönerek faaliyeti tekrarlayınız.
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