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ÝSTÝKLÂL MARÞI
Korkma,sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yýldýzýdýr, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayým, çehreni ey nazlý hilal!
Kahraman ýrkýma bir gül! Ne bu þiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helal...
Hakkýdýr, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!
Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým.
Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým!
Kükremiþ sel gibiyim, bendimi çiðner, aþarým.
Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam, taþarým.
Garbýn afakýný sarmýþsa çelik zýrhlý duvar,
Benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var.
Ulusum korkma! Nasýl böyle bir imaný boðar,
"Medeniyet!" dediðin tek diþi kalmýþ canavar?
Arkadaþ! Yurduma alçaklarý uðratma sakýn.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasýzca akýn.
Doðacaktýr sana va'dettiði günler Hakk'ýn...
Kim bilir, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn.
Bastýðýn yerleri "toprak!" diyerek geçme, taný:
Düþün altýndaki binlerce kefensiz yataný.
Sen þehit oðlusun, incitme, yazýktýr, ataný:
Verme, dünyalarý alsan da bu cennet vataný.
Kim bu cennet vatanýn uðruna olmaz ki feda?
Þüheda fýþkýracak toraðý sýksan, þüheda!
Caný, cananý, bütün varýmý alsa da Hüda,
Etmesin tek vatanýmdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden, Ýlahi, þudur ancak emeli:
Deðmesin mabedimin göðsüne namahrem eli.
Bu ezanlar -ki þahadetleri dinin temeliEbedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa-taþýn,
Her cerihamdan, ilahi, boþanýp kanlý yaþým,
Fýþkýrýr ruh-ý mücerred gibi yerden na'þým;
O zaman yükselerek arþa deðer belki baþým.
Dalgalan sen de þafaklar gibi ey þanlý hilal!
Olsun artýk dökülen kanlarýmýn hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ýrkýma yok izmihlal:
Hakkýdýr, hür yaþamýþ, bayraðýmýn hürriyet;
Hakkýdýr, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.
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Baþkandan...
Günümüz yerel yönetimleri geleneksel hizmetlerinin yanýnda þehirlerin sosyal
dokusuna olumlu katkýda bulunabilecek her türlü etkinlikle de yakýndan ilgilenmek
zorundalar. Ýnsanlarýn eðitim ve kültür düzeylerinin yükseltilmesi, sanatsal altyapýlarýnýn
kuvvetlendirilmesi, maddi imkanlarýnýn güçlendirilmesi gibi hususlarda hiç þüphesiz
yerel yönetimlere de önemli görevler düþmektedir. Ýþte böyle bir sorumluluðun gereði
olarak 1996 yýlýnda dönemin Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Baþbakanýmýz
Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN tarafýndan kurulan, sonralarý diðer belediyeler tarafýndan
da örnek alýnan ÝSMEK, modern þehircilik anlayýþýnýn en güzel örneklerinden biri
olarak karþýmýzda durmaktadýr.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kurslarý (ÝSMEK),
kuruluþundan günümüze kadar binlerce Ýstanbulluyu mesleki açýdan yeterli ve yetenekli
kýlmaya çalýþmýþ, verdiði sanat eðitimiyle de dünden bugüne, bügünden yarýna
kültürümüzü ve deðerlerimizi yaþatmaya, yaymaya çalýþmýþtýr. 1 kurs merkezinde 3
branþta 141 kursiyer ile eðitimlerine baþlayan ÝSMEK, 2004-2005 eðitim dönemine
gelindiðinde 75 kurs merkezinde 65 branþta 27 bin kursiyer sayýsýna ulaþmýþtýr.
Deðiþen dünya þartlarýnda, kent yaþamýnýn getirdiði ekonomik, sosyal ve psikolojik
sýkýntýlarý kýsmen de olsa bertaraf etmeyi amaçlayan, özellikle hanýmlara yönelik
kurslarý tertip etmekteyiz. Çünkü hanýmlar, insan topluluklarýnda en çok yorulan ve
fedakarlýðýn doruk noktasýnda özveride bulunan kesimdir.
Ýþte bu maksatla geleneksel kültürümüzde zaten var olan bir çok ürünün yetenekli
Ýstanbullularýn elleri ile güncelleþtirilip kullanýlmasý ya da ekonomik katký amaçlý
piyasaya sürülmesinin yaný sýra, ev hayatýnýn verdiði yoðun stresi bertaraf edici bir
meþguliyet kaynaðý oluþturulmasý gibi açýlardan faydalý görerek yýllardýr devam ettirilen
faaliyetlerimizin yeni bir baþlangýcýndayýz.
Bugün artýk dünya çapýnda bir yetiþkin eðitimi modeli olarak gösterilen ÝSMEK,
kursiyerlerinin geliþimlerini daha iyi tamamlayabilmeleri için destekleyici yayýn
çalýþmalarý da yürütmektedir. Uzman bir kadro tarafýndan titizlikle hazýrlanan branþ
kitaplarýna bir yenisini daha ekleyen ÝSMEK, Modelistlik Kitabýný kursiyerlerine bir
kültür hizmeti olarak sunmanýn mutluluðunu yaþamaktadýr. ÝSMEK kursiyerlerine
faydalý olacaðýný düþündüðümüz Modelistlik Kitabý, kapsamlý bir eðitim kitabý, bir
temel eser olma niteliði taþýmaktadýr.
Bu kitabýn, deðerli yönetici ve hocalarýmýzla hoþgörü ve kardeþlik atmosferi
içerisinde, nice baþarýlý çalýþmalara vesile olmasýný diliyorum.
Saðlýklý, huzurlu, umut dolu, aydýnlýk günler dileðiyle

Dr. Mimar Kadir TOPBAÞ
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TÜRK BAYRAÐI KALIBI ÇÝZÝMÝ

a Bayrak geniþliðini tespit ediniz. (Geniþlik bayrakta temel ölçüdür, diðer ölçüler
bu ölçüden yararlanarak hesaplanýr.)
a 50 cm. geniþliðinde, 70 cm. boyunda bir dikdörtgen hazýrlayýnýz.
a Geniþlik ölçüsünü ikiye bölerek yardýmcý çizgi olarak çiziniz.
a Bayraðýn sol kenarýndan içeriye uçkurluk geniþliðini iþaretleyiniz, uçkurluðu çiziniz.
a Geniþlik ölçüsünü ikiye bölen yardýmcý çizgi üzerinde, uçkurluk çizgisinden içeriye A=25
cm. girerek ayýn dýþ daire merkezini iþaretleyiniz.
a Pergeli ayýn dýþ daire merkezine batýrarak, ayýn dýþ dairesinin yarýçapý B ½=12,5 cm.
açýp dýþ daireyi çiziniz.
a Ayýn dýþ daire merkezinden saða C=3,125 cm. girerek iç daire merkezini iþaretleyiniz.
a Pergeli ayýn iç daire merkezine batýrarak, ayýn iç dairesinin yarýçapý D½=10 cm.
açýp, iç daireyi çiziniz.
a Ayýn iç çemberinin, geniþlik ölçüsünü ikiye bölen çizgiyi kestiði yerden saða E=16,6
cm. iþaretleyiniz.
aÝþaretlenen yerden saða doðru yýldýz dairesinin yarýçapý F½=6,25 cm. iþaretleyerek,
yýldýz dairesinin merkezini bulunuz.
aPergeli yýldýz dairesinin merkezine koyup, yýldýz dairesinin yarýçapý kadar açýp, daireyi
çiziniz.
aDairenin sað yarýçapýnýn ortasýný bulunuz.
aPergeli, bulduðunuz orta noktadan, dairenin üst noktasýna kadar açýp sol yarýçap
çizgisine kadar bir yay çiziniz.
aÇizilen bu yayýn dairenin üst kýsmýný ve dairenin sol yarýçapýný kestiði noktalarý
birleþtiriniz, ortaya çýkan çizgi dairenin 5/1 idir.
aPergeli dairenin 5/1i kadar açýp, çemberin orta çizgiyle kesiþtiði noktadan baþlamak
üzere daireyi 5 parçaya bölünüz.
aBulunan noktalarý çizimde görüldüðü gibi birleþtirerek yýldýz çizimini tamamlayýnýz.
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G Geniþlik
A Dýþ ay mekezinin uçkurluktan mesafesi
B Ayýn dýþ dairesinin çapý
C Ayýn iç ve dýþ merkezlerinin arasý
D Ayýn iç dairesinin çapý
E Yýldýz dairesinin ayýn iç dairesinden olan mesafesi
F Yýldýz dairesinin çapý
L Bayrak boyu
M Uçkurluk geniþliði

L

A

G

B

D
F
C

E
M
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KONFEKSÝYONDA KULLANILAN TERÝMLER

Abraj : Kumaþ üzerinde bulunan lekeli ve bozuk görüntü oluþturan kýsýmlara denir.
Akort : Bir iþ yerinde çalþan her birimdeki iþçilerin daha randýmanlý,
çalýþmasý, iþin daha akýcý ilerlemesi, zamanýn en verimli ve ekonomik bir þekilde
deðerlendirilmesi, gerekli malzemelerin kullanýmýnda gereken koþullarýn oluþturulmasýnýn
saðlanmasý.
Atký : Kumaþýn en kýsmýný meydana getiren iplik.
Ara ütücü : Konfeksiyonda kullanýlan küçük boydaki parçalarýn hazýrlanmasý
için ütüleme iþlemini yapar.
Astarcý : Astarlý olan giysilerin astarlama iþini yapan kiþi.
Atölye þefi : Atölyenin çok iyi bir þekilde çalýþmasýný saðlayan, bunun
için gerekli düzenlemeler yapan kiþi.
Baz : Ana kalýp.
Conta : Ek için kullanýlan parça.
Çima : Üstten çekilen 1 mm.lik süs dikiþi.
Çift iðneciler:Çift iðneli olan sanayi makinalarýný kullanan eleman.
Çözgü:Kumaþýn boy kýsmýný meydana getiren iplik.
Depo: Ýþ yerinin üretimi için kullanacaðý üretim malzemeleri ile diðer mamulleri
korumak için kullanýldýðý yer.
Falçata: Deri kumaþlarýn kesiminde kullanýlan alet.
Giyim : Ýnsan vücudunu tabiat etkilerinden koruyan eþyalarýn
tamamýdýr. Günün modasýna vücut özelliðine göre deðiþiklik gösterir.
Kibrit çýma: Üstten çekilen 3 mm.lik süs dikiþ.
Koko: Kontre karþýlýk iþareti (çýt).
Komandotura : Düzeltme terazisi.
Lif: Dokuma malzemelerinin endüstride kullanýlan ham haline lif denir.
Makastar : Pastalý çizen ve pastalýn kesimini yapan eleman.
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Metraj

Modelist
Model makinacý
Ortacý
Overlokçu
Oya çekmek
Peto cep
Protatip
Punterez
Pastal atmak
Regolacý
Remayözcü
Renklamasyon
Sason
Serileme
Süzmezür
Stilist
Þablon

Tasnif elemaný
Usta baþý
Variatör

: Þablon halindeki kalýplarýn, düz iplik yönü, desen çizgisi
ve tüm kumaþ özellikleri dikkate alýnarak kumaþa
yerleþtirilmesi.
: Her türlü giysi modelinin kalýplarýný çýkaran kiþi.
: Modelistin hazýrlandýðý kalýplarýn ilk dikimini yapan
kiþi. (dikiþ tekniklerini esas alarak)
: Makinalar arasýnda baðlantý kuran eleman.
: Overlok makinasýný kullanan kiþi.
: Bolluðu büzme yaparak yedirme iþlemi.
: Yelek cep.
: Modelin ilk orjinali.
: Ýlik kenarlarýndaki köprülerin, cep kenarlarýnýn, yan kýsýmlarýn
saðlamlaþtýrýlmasý için yapýlan sarma dikiþi (birit).
: Kumaþýn pastal masasýna kat kat bir þekilde yerleþtirilmesi.
: Kalýbýn ya da kumaþýn biçkisinin temel özelliðini bozmadan
yapýlan düzeltme iþlemi.
: Tirikoda, remayöz makinasýnda, yaka bantý, kemer bantý,
kol bantýný takan kiþi.
: Sipariþin hatalý çalýþýlýp gönderilmesinden dolayý verilen
ceza.
: Pens.
: Kalýbýn büyütme ve küçültme iþlemi.
: (haute-cauture) Sipariþ (provalý) üzerine dikilen ince dikiþe
verilen ad.
: Bir giysiye þekil ve biçim verme sanatý.
: Konfeksiyonda kullanýlan kalýplarýn; dikiþ paylarýný, yazýlarýný,
çýtlarýný, kodlarýný gerekli tüm iþaretleri gösteren, kumaþa
yerleþtirmeye hazýr halde olan karton kalýp.
: Kesim iþleminden sonra bedenleri ayýrarak toplayan kiþi.
: Üretim planlamasý yapan ve üretimin yapýlan plana
uygunluðunu kontrol eden kiþi.
: Kalýplarda küçültme ve büyültme iþlemi için kullanýlan pratik
bir alettir.
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KALIPLARI KUMAÞA YERLEÞTÝRÝRKEN
DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR
aÖncelikle kumaþ masaya yerleþtirilir. Pastalýn bir gün önceden atýlmasý özellikle
penye kumaþlarda çok iyi sonuç verir.
aKalýplarýn büyük parçalarý kumaþa yerleþtirilir, kalan küçük parçalar aralara yerleþtirilir,
kalýplar d.b.i. yönüne doðru kumaþ özellikleri dikkate alýnarak yerleþtirilir.
aKalýplarýn yerleþtirilmesinde boþluk kalmamasýna dikkat edilmelidir. Kalýplar, en
ekonomik þekilde yerleþtirilmelidir.
aKumaþ özellikleri de çok önemlidir. Kareli ya da çizgili ise kare ve çizgiler üst üste
gelmelidir.
aKumaþlarýn suda ya da ütüleme sonucunda çekme paylarý hesaplanmalýdýr.
aKesim yaparken gerekli olan tüm çýtlarýn olmasýna dikkat edilmelidir.

KALIBIN ÖNEMÝ
aGiysiyi bir bütün olarak göstermeyi saðlar.
aÖlçülere dikkat edilerek kalýp çýkarýldýðý için prova çýkmasýný önler.
aKiþinin vücut özelliðine göre çalýþýldýðý için kumaþýn ekonomik bir þekilde kullanýlmasýna
olanak saðlar.
aKiþinin ölçülerine göre çalýþýlan düzgün bir kalýpta prova çýkmayacaðý için zaman
tasarrufu da saðlar.
aÇok farklý vücut özelliklerini göz önüne aldýðýmýzda, her vücut özelliðine uygun
kýyafet oluþturulmasýný saðlar.

KALIP ELDE ETME TEKNÝKLERÝ
Hazýr kalýplarda kalýp çýkartmak: Piyasada bulunan paff ve müller kalýplar en çok
kullanýlan kalýplardandýr. Bu kalýplarýn ölçü alma tekniklerini öðrenerek kalýp çýkartmak
kolaylýk saðlayacaktýr. Kalýplarýn ölçü kontrolü muhakkak yapýlmalýdýr.
Biçki sistemi ile kalýp çýkartmak: Bire bir büyük kalýplarda mezura ve cetvel kullanýmýyla
kalýp çýkartýlýr. Uygun eþel kullanýlarak da küçültülmüþ haliyle kalýp çýkartýlýr.
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Mülaj (Moulage) ya da drapaj (draper) yöntemiyle kalýp çýkartmak: Deðiþik model
özelliði taþýyan (drapeli, asimetrik, kuplu büzgülü) canlý yada cansýz manken üzerinde
yapýlan bir çalýþmadýr. Kâðýtla çalýþýldýðý gibi ince bir kumaþla da çalýþýlýr.
Pratik yöntemle kalýp çýkartmak: Malzeme israfýna sebep olur. Ölçülere göre temelden
alýp çýkarmak her açýdan daha uygundur. (Zamandan, malzemeden, iþ gücünden
tasarruf saðlar.)
Hazýr giyim üzerinden kalýp çýkartmak: Tercih edilen giysi dikiþ yerlerinden sökülür,
ayrýlan parçalar ütülenir. Parçalar d.b.i. yönünde yayýlarak üzerine mülaj kaðýdý
koyularak, cetvel ve mezür yardýmýyla ölçü kontrolü yapýlarak, gerekli dikiþ paylarý
verilir, kontürleri atýlýr ve þablonu hazýrlanýr. (Bu sistemle kalýp elde etmek genellikle
ülkemizde deri giyiminde kullanýlýr.)

KONFEKSÝYONDA DÝKÝÞ PAYI TEKNÝKLERÝ
aYakada 1 cm. verilir.
aOmuzda 1 cm. ya da 2 cm. verilir.
aKol evinde 1.5 cm. (5 iplik overlokta 0.75) verilir.
aYan dikiþlerde 1 cm. veya 2 cm. (5 iplik overlokta 0.75) verilir.
aKol altý dikiþlerinde 1 cm. veya 2 cm. (5 iplik overlokta 0.75) verilir.
aEtek kývýrma payý için 3 cm. veya 4 cm. (uzatmak için) verilir.
aBluzlarda 2 cm. verilir.
aKol aðýzlarýnda 2 cm. veya 3 cm. verilir.
aMakinanýn özelliðine göre iki dikiþ payý verilir.
aKemerde 0.5 verilir.
aManþetlerde 0.5 cm kola takýlan kýsýmda 1 cm. verilir.
aCep kapak kenarlarýna 1 cm. verilir.
aYaka payý (þömiziye, bebe, þal, erkek, hakim vb.) verilir.
aBluz ve elbiselerde önde kývýrma payý 5 veya 6 cm. verilir.
aFermuar ve atký ilikte 2 ya da 3 cm. verilir.
aKuplarda 1 ya da 2 cm. (5 iplik overlokta 0.75) verilir.
aPili paylarý kumaþ cinsine göre 5 yada 8 cm. verilir.
aPenslere zýmba 3 cm. veya 2 cm.ye kadar verilir.
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Beden numarasýnýn tespiti

G.Ç. 1/2 - 6

G.Ç. 1/2 - 6

G.Ç. 1/2 - 6

G.Ç. 1/2 - 6

34

36

38

40

42

44

46

160

160

160

160

160

160

160

Göðüs çevresi

80

84

88

92

96

100

104

Bel

64

66

70

74

78

82

86

Kalça

87

90

94

98

102

106

110

33,7

34,7

35,3

36,1

36,9

37,7

38,5

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

18,5

18,9

19,3

19,7

20,1

20,5

20,9

40

40

40

40

40

40

40

Kalça düþüklüðü

58,5

58,9

59,3

59,7

60,1

60,5

60,9

Model boyu
Göðüs düþüklüðü I

ARKA UZUNLUK + ETEK BOYU
29,2

31,2

32,2

33,2

34,2

35,2

Göðüs düþüklüðü II

23,2

24

24,8

25,6

26,4

27,2

28

Ön uzunluk I

48,7

48,7

50,2

50,7

51,2

51,7

52,2

Ön uzunluk II

42,7

43,5

43,8

44,1

44,4

44,7

45

Arka geniþlik

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

Koltuk geniþliði

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

Ön geniþlik

16

17

18

19

20

21

22

Omuz geniþliði

12

12,3

12,6

12,9

13,2

13,5

13,8

56,5

56,5

56,5

56,5

56,5

56,5

56,5

Bilek geniþliði

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

Pantolon boyu

98

98

98

98

98

98

98

Oturuþ yüksekliði

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

Diz boyu

58

58

58

58

58

58

58

23,5

24

24,5

25

25,5

26

26,5

Beden numarasý
Tam boy

Boyun çevresi
Arka yaka
Koltuk derinliði
Arka uzunluk

Kol boyu

Paça geniþliði

G.Ç. 1/2 - 6
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KADIN GÝYÝMÝNDE BOLLUK TABLOSU
Elbise-Bluz-Gömlek

Ceket

Manto
Etek Pantolon

Dar Normal

Bol

Dar Normal

Bol

Dar Normal

Bol

0,5

0-0,5

0,5

1

0,5-1 1-1,5

1,5

Koltuk Derinliði 0,5-1 1,1-5 1,5-2 1,5-2,5

2--3

3--4

2--3

4--8

1

Arka yaka

Arka geniþliði

-

0,5

-

0,5-1

1

0,5-1

1

Koltuk geniþliði 1-1,5 1,5-2

3

1,5-2

2--3

Ön geniþlik

1-1,5

1,5

1,5-2 1,1,5

Bel

1--2

2--4

4--6

Kalça

1--2

2--4

4--6

3--7

1-1,5 1,5-2

2

3-3,5 2,5-3,5 3,5-4

5

2

2

2

2

3--6

4--7

5--7

4--6

6--8

2--4

4--7

5--7

4--6

6--8

2-2,5
Belde
pens
yoktur.
Modele
göre
bolluk
verilir.

0,5-1

2

1--2

Müflonlu astar için ilave tablosu
Müflon
kalýnlýðý

Koltuk
geniþliði

Koltuk
derinliði

Arka
uzunluk

Arka
yaka

Ýnce

0,5

0,5

-

1

0,5

1

0,5

Orta

1

1

0,5

1,5

1

1,5

1

Çok kalýn

1,5

1,5

1

2

1,5

2

1,5

Ön uzunluk Arka
geniþlik

Not: Koltuk derinliði sütunun dýþýndaki bütün bolluklar yarým
bedenler içindir.
1- Bu bolluklar esnemeyen kumaþlar içindir.
2- Jarse gibi esnek kumaþlarda bu özellik göz önünde tutulmalýdýr.
3- Model özelliðine ve isteðe göre bu bolluklar deðiþebilir

14
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KALIP ÜZERÝNDE BAZI KISALTMALAR
A.o.
Ö.o.
A.o.d.b.i.
Ö.o.d.b.i.
K.k.
D.b.i.
Kýç dþ.
Klt. Drn.
Ar. Gen.
A.Y.
Ön. Y.
A. Uz.
Ö. Uz.

: Arka ortasý
: Ön ortasý
: Arka ortasý düz boy iplik iþareti
: Ön ortasý düz boy iplik iþareti
: Kumaþ katý
: Düz boy iplik
: Kalça düþüklüðü
: Koltuk derinliði
: Arka geniþlik
: Arka yaka
: Ön yaka
: Arka uzunluk
: Ön uzunluk

./. iþareti çýkarma anlamýnda kullanýlýr, (-) iþareti ile karýþtýrýlmamalýdýr.
(-) iþareti kalýp üzerinde ya da anlamýnda kullanýlmýþtýr.

BEDEN NUMARASI NASIL BULUNUR
a Beden ½-6= kalýp numarasý
a Örnek : Beden 88/2-6=38 kalýp numarasýdýr.
a Eðer kalýp numarasý ek sayýlý çýkarsa, bu sayý bir üst sayýya tamamlanýr.
a Örnek:Beden 94/2-6=41 tek sayý olduðu için 42 numaralý beden numaralý kullanýlýr.
Not: - çýkarma anlamýndadýr.

KALIP ÇIKARIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK NOKTALAR
a Ölçüyü düzgün bir iç giyim üzerinden alýnýz.
a Ölçülere bolluk vermeden alýnýz. (Gerekli ölçüler kumaþ veya model özelliðine
göre, alýnan ölçülerin üzerine verilecektir.)
a Önce yuvarlak ölçüleri daha sonra uzunluk ölçüleri alýnýz.
a Kalýp iþleminiz bittikten sonra ölçü kontrolü yapmayý unutmayýnýz.
Not: Kitap içinde çalýþýlan çizimler 20lik, 25lik, 35lik eþel
kullanýlarak çalýþýlmýþtýr. Kitap basýmýnda ölçülerde oynama olacaktýr.
Modellerin üzerindeki yazýlardan, iþaretlerden ve iþlem basamaklarýndan takip ediniz.
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1

ÖLÇÜ ALMA
TEKNÝKLERÝ

3

2
Mezura, bedenin en yüksek yerinden
bele paralel tutularak beden
ölçüsünün alýnýþý.

4

Mezuranýn kalçanýn en geniþ yerine,
bele paralel olarak yerleþtirilmesi ve
kalça ölçüsünün alýnýþý.
Mezurayý belin en ince yerine
yerleþtirerek bel ölçüsünün alýnýþý.

6

Omuzun en yüksek yerinden
5
Omuzun en yüksek yerinden
göðsün en yüksek noktasýna
bel hattýna kadar arka
kadar göðüs düþüklüðü
uzunluðu ölçüsünün alýnýþý.
Omuzun en yüksek yerinden
ölçüsünün alýnýþý.
bel hattýna kadar ön uzunluðu
ölçüsünün alýnýþý.

16
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8

7

Boyun çevresinden baþlayarak
omuzla kolun birleþtiði kemiðe
kadar omuz geniþliði ölçüsünü alýnýz.

9

Kol boyu ölçüsünün omuz
kemiðinden baþlayarak, dirsekten
geçerek, bilek kemiðine kadar
ölçülerek alýnýþý.
Oturan bir kiþinin bel
çizgisinden oturduðu yere
kadar oturuþ yüksekliði
ölçüsünün alýnýþý.
13
Mezurayý kolun en geniþ
yerine yerleþtirerek kol
geniþliði ölçüsünün alýnýþý.

10

11

Bel çizgisinden baþlayarak kalçanýn en
yüksek yerine kadar kalça düþüklüðü
ölçüsünün alýnýþý.
10

11

12

.

.
Bel çizgisinden yere kadar etek boyu
ölçüsünün alýnýþý. Ýstenilen etek boyu
için yerden yukarý çýkýlarak kýsaltýlýr.

a Diz çevresini sýkmadan rahatça diz geniþliði ölçüsünün alýnýþý.
a Yerden dize kadar, diz boyu ölçüsünün alýnýþý.
a Ayak bilek çevresini sýkmadan rahatça ölçüsünün alýnýþý.
17

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

TEMEL ETEK KALIBI ÝÞLEM BASAMAKLARI
ÖLÇÜLER
Bel
Kalça
Kalça düþüklüðü
Etek boyu

: 70 cm.
: 94 cm.
: 18 cm.
: 60 cm.

Þema 1

a Sað tarafa bir dik çiziniz. (Arka ortasý çizgisi)
a Bu dik çizgi üzerinde bir nokta tespit ediniz.
a (1) noktasýndan aþaðý eþeli kaldýrmadan kalça düþüklüðü 18 cm. ve etek boyu 60
cm.i iþaretleyiniz. (2-3)
a 1-2-3 noktalarýný dik açý ile sola uzatýnýz.
a (1) Bel çizgisi (2) Kalça çizgisi (3) Etek boyu çizgisi
a (2) noktasýndan sola doðru kalça ½+1-2=48 cmyi iþaretleyiniz.(4)
a (4) noktasýný dik açý ile yukarý ve aþaðý uzatarak çiziniz. (5-6)
a (2-4) arasýnýn ½sini bulunuz (7)
a (7) noktasýný dik açý ile yukarý ve aþaðý uzatýnýz. (8-9) (yan dikiþ)
a (9) noktasýný 1 cm yukarý iþaretleyiniz (10)
a (10) noktasýný bel çizgisine paralel saða ve sola uzatýnýz.

Þema 2

Pens hesaplamasý: Kalça ½+1=48 cm.
Bel ½+1=36 cm.
./.
Pens paylarý top:12 cm
a Pens payý vücut yapýsýna göre uygun þekilde paylaþtýrýlýr.

Ön pens: 2 cm.
Pens payýnýn
en azý verilir.

Yan Pens: 7 cm.
En fazlasý verilir.

Arka pens: 3 cm
Yan ve ön pensin
ortalamasý verilir.

a Þema 1i tekrar çiziniz.
a (10) noktasýnýn saðýna ve soluna yan pensi eþit olarak paylaþtýrýnýz. (7 cm.)
a Ýþaretlenen noktalarý (7) noktasýnda sýnýrlanacak þekilde kalça kavisi vererek çiziniz.

18
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a Sað tarafa bir dik çiziniz. (Arka ortasý çizgisi)
a Bu dik çizgi üzerinde bir nokta tespit ediniz.
a (1) noktasýndan aþaðý eþeli kaldýrmadan kalça düþüklüðü 18 cm. ve etek boyu 60
cm.i iþaretleyiniz. (2-3)
a 1-2-3 noktalarýný dik açý ile sola uzatýnýz.
a (1) Bel çizgisi (2) Kalça çizgisi (3) Etek boyu çizgisi
a Pensi çizerek tamamlayýnýz.
a Pensin sol kenarýný ölçüp, sað kenarýna iþaretleyiniz.
a Þemadaki gibi bel oyuntusunu düzeltiniz.
aa Ön ortasý, arka ortasý ve etek boyunu kesin çizerek çizimi tamamlayýnýz.
aPensin sol kenarýný ölçüp, sað kenarýna eþitleyiniz.
aÞemadaki gibi bel oyuntusunu düzeltiniz.
a(10) noktasýnýn soluna doðru iþaretlenen yan pens payý ile ön ortasý noktasýný bel
oyuntusu vererek çiziniz.
aÖn bel oyuntusunu 3 eþit parçaya bölünüz.
aYan dikiþe yakýn ilk 1/3lük noktayý kalça çizgisine kadar dik uzatýnýz. (Ön pens
çizgisi)
aÖn pens çizgisi üzerine ön pens payý 2 cm.i saða ve sola paylaþtýrýnýz.
aÖn pens çizgisi üzerinde pens boyu 8 cm. iþaretleyiniz.
aPensi çizerek tamamlayýnýz.
aBel oyuntusunu düzeltiniz.
aÖn ortasý, arka ortasý ve etek boyunu kesin çizerek çizimi tamamlayýnýz.
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TEMEL ETEK
Þema 1 - 38 Beden

ÖLÇÜLER
Bel
Kalça
Kalça düþüklüðü
Etek boyu

: 70 cm.
: 94 cm.
: 18 cm.
: 60 cm

10

1 cm

5

1

Klç düþ. 18 cm.

9

Klç 1/2 + 1-2 = 48 cm.

n

6

2

1/2

Etek Boyu 60 cm.

Ön ortasý Kumaþ Katý

1/2

7

Yan dikiþ

4

n

8

20

n

3
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TEMEL ETEK
Þema 2 - 38 Beden
ÖLÇÜLER
Bel
Kalça
Kalça düþüklüðü
Etek boyu
1/3

Ön Pens
2 cm.
1/3

1/3

7 cm
3.5 3.5

Ön Pens
3 cm.
1 cm.
1
Eþitlenir

Ölçülür

5

: 70 cm.
: 94 cm.
: 18 cm.
: 60 cm

8- 9
1/3
2

n

Yan Dikiþ

Arka Ortasý

7

Ön Ortasý Kumaþ Katý
6

n

n

4

n

8

21

n

3
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TEMEL ETEKTE ÞABLON ÇALIÞMASI
1 cm.

Kapama payý

1 cm.

2 cm.

38 Beden
ETEK X 2
ARKA

Arka Ortasý

38 Beden
ETEK X 1
ÖN

1 cm.

Ön Ortasý K.K.

Fermuar
18+1=19

1 cm.

Parça no:2

Parça no:1

3-4 cm.

3-4 cm.

ORTASI

ARKA ORTA

4

38 BEDEN ETEK KEMERÝ X 1

ARKA

4

ARKA ORTA

Bel: 70+2 (kapama payý):72 cm.
2

a Temel eteðin ön ve arka kalýbýný sayfanýzý ortalayarak diziniz.
a Ön ortasýndan astar bolluðu için 0,5 cm dýþarýya doðru iþaretleyiniz.
a Arka ortasýndan yine astar bolluðu için 0,5 cm dýþarýya dýþarýya doðru iþaretleyiniz.
a Arka ortasýna paralel cetvelle çiziniz.
a Etek boyundan yukarýya doðru astar boyu için 2-4 cm. iþaretleyiniz. Etek boyuna
paralel olarak cetvelle birleþtiriniz.
a Þablon çalýþmasýnda kenarlara 1 cm. dikiþ payý veriniz. Dikiþ paylarý verildikten
sonra kesime hazýr hale gelir. a Kalýp üzerine gerekli yazýlar yazýlýr. a Dikiþ paylarýna
ise çýtlar atýlýr.
Not: Etek astar çizimi için kitabýn 260. sayfasýna bakýnýz.
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ESAS ETEK KALÇA ÖZELLÝKLERÝ
Yaný Dolgun - Kemikli - Arkasý Kalçasýz - Asimetrik

8 cm.

8 cm.

O.O.K.K

8 cm.

18 cm. fermuar boyu

Kemikli
Kemik üzeri rahatlamasý
için bele 1 cm. ilave edilip,
ön pensi düzeltiniz.
1 cm.

8 cm.

0,5 cm.

Kemik üzerinden kontrol
edilir. Fark yandan atýlýr.
18-20

O.O.K.K

0,5 cm.

1- Normal kalça
2- Düþük kalça
3- Yüksek kalça

8 cm.

8 cm.

8 cm.

1 cm.

8 cm.

Yaný Dolgun

Arkasý Kalçasýz

8 cm.

1- Çift pens yapýlmaz.
2- Gode verilmez.
3- Elbise manto gibi
giyimlerde kalçadan girildiði
kadar etek ucundan girilir.
Önde iþlem yapýlmaz.
1 cm.

ASÝTMERÝK KALÇALAR

Asitmerik kalçalardan ölçü alýnýrken vücut sakatlýðý sað - sol diye belirtilir. Sakat olan kýsma
pens yapýlmaz. Model özelliði göz önünde bulundurulur.
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TEMEL ETEK SERÝ ÇALIÞMASI

aÖn ve arka etek kalýbýnýzý yan dikiþlerde ara boþluk býrakarak çiziniz.
aÇizimde seri çalýþmasý 2 beden atlayarak yapýlmýþtýr.
a38 bedenden 40 beden atlanarak 42 beden serilenmiþtir.
a38 bedenden 36 beden atlayarak 34 beden küçültüp serilenmiþtir.
aSeri çalýþmasýnda sýçrama noktalarý dik açý ile ön ve arka ortasý çizgisinden yapýlmýþtýr.
aÇizim üzerinde 38 ve 42 bedenin bel ölçüsü arasýnda 80 mm. fark vardýr. Eteðimiz
4 parçadan oluþtuðu için 80mm. (8 cm.) 4e bölünür.
a80/4=20mm. bel üzerindeki sýçrama noktasýndan dýþarýya iþaretlenir.
aYine çizim üzerinde 38-42 bedenin kalça ölçüsü arasýnda 80 mm. olduðu için belde
yapýlan hesaplama aynen yapýlýr ve kalça düþüklüðü çizgisinden dýþarýya iþaretlenir.
aEtek ucuna kalçada iþaretlenen ölçü aktarýlýr.
aKalýbýmýz iþaretlenen ölçülere kaydýrýlarak yeniden yan dikiþ çizilir ve bedenimiz
serilenmiþ olur.
aPensler ise beldeki seri deðerin 2/3ü kadar yan dikiþe doðru kaydýrýlýr.
aBel kavisi kaydýrýlan beden üzerine yeniden çizilir.
aBeden küçültürken bulunan seri deðerler dýþarý doðru deðil küçüklüðü için kalýp
içerisine doðru iþaretlenir ve çizilir.
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TEMEL ETEKTE SERÝ ÇALIÞMASI

ÖLÇÜLER

Beden No

34

38

42

Bel

64

70

78

Kalça

87

94

102

60 ÷ 4 =15 mm.

n

Temel etek kalýbý üzerine çalýþýldý.

80 ÷ 4=
20 mm.20 mm.

n

5 mm.
14 mm.
2/3

1/3

70 ÷ 4 = 17,5 mm.

14 mm.

20 mm.20 mm.

5 mm.

17,5 mm.

34

34
38

38
42

42

17,5 mm.

20 mm.20 mm.

25
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ESAS ETEK
Yandan Dikiþli Önü Çift Pensli
Pens Hesaplamasý
Kalça : 1/2 + 1 = 51
Bel
: 1/2 + 1 = 37

ÖLÇÜLER
Bel
Kalça
Kalça düþüklüðü
Etek boyu
Ön Pens
2,5 - 1,5

: 72+2=74 cm.
: 100+2= cm.
: 20
: 65
Yan Pensler
3,5 - 3,5

14 Pens paylarý
toplamý
Arka Pens
3

7

2,5

1,5

3,5 10 3,5

1

1

5

9

9

1/2
14

3

1/2

1

Kalça Düþ=20

10

1 cm.

1/2

4

1/2

1/2

1/2

2

7

Kalça 1/2+1 =51 cm.

Arka ortasý

Etek boyu=65

ARKA

Ön ortasý kumaþ katý
Düz boy iplik

ÖN

3

6
2

4

8
Not: Arka ortasý düz boy iplik olabilir. O yüzden arkadan 1 cm. içeri, etek ucundan da
1 cm. dýþarý çýkýlmaz. Arka ortasý düz boy iplik yapýlýr. Pens boylarý, pens aralýklarý ve
pens derinlikleri sabit deðildir. Ölçüye ve vücut özelliðine göre deðiþir.
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ESAS ETEK
Yandan Dikiþli Arkasý Çift Pensli
Pens Hesaplamasý
: 70+2=72 cm. Kalça : 1/2 + 1 = 49
: 96+2=98cm. Bel
: 1/2 + 1 = 36
: 20
13 Pens paylarý
: 65
Yan Pensler
Arka Pens toplamý
1,5 - 1,5
3,5 - 3,5

ÖLÇÜLER
Bel
Kalça
Kalça düþüklüðü
Etek boyu
Ön Pens
3
5

7 cm.

3

1

1 cm.

1,5

3,5 10 3,5

0,5

1

9

1/3

4

10 cm.

1/3

1/3

Kalça Düþ=20

1,5

12 cm.
1/3

1/3

2

7

1/2

1/2

ÖN

ARKA

Arka Ortasý

Ön ortasý Düz Boy Ýplik
K. Katý

Kalça 1/2 + 1 = 49 cm.

5

6

2

3

8

4 cm.

Not: Bel ile kalça arasýndaki fark 30 cmden fazla ise çift pens kullanýlýr. Daha ince
bedenlerde arkadaki ikinci pens etek ucuna kaydýrýlarak eteðe geniþlik verilebilir.Arka
ortasý bel hattý düz çalýþýlacak ise, arka ortada 1 cm inme yapýlmaz
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TÜM PÝLÝLÝ ETEK
TEMEL ETEK KALIBI ÜZERÝNE
aÖn ve arka kalýbý kalça çizgisi üzerine yan dikiþleri yan yana gelecek þekilde arasýna
2 cm. vererek çiziniz. (Kalçanýn tamamýna 4 cm. bolluk verilmiþ olur.)
aÝstenilen pili sayýsýný kalçayý eþit mktarda bölerek iþaretleyiniz.
48 (1/2 kalça)+2 (verilen bolluk)= 50 cm.
5cm. pili geniþliði isteniyorsa, 50÷5=10a bölünür.
aÇizimdeki gibi ön ve arka ortasýna paralel olarak ön ve arka kalýbý 10a bölünüz.
Etek boyu ve bele kadar uzatýnýz.
aPens paylarýný pili yanlarýna pay ederek pens uzunluðu 9 cm. kadar pistoleyle çiziniz.
Pens hesaplanmasý : Ön Pens : 2 cm.
Temel etekteki pens
paylarý
Arka pens : 3 cm.
Ýstenilen pili miktarý
Yan pens : 7 cm.
12 ÷10=1,2 cm (her piliye verilecek pens miktarý)
a1,2 cm.yi 10a bölünen pili geniþliði çizgisinde saða ve sola doðru pay ediniz.
aPistoleyle pensleri çiziniz.
aPilileri numaralandýrýp birbirinden kesip ayýrýnýz.
aPelur kaðýdý üzerine kalça çizgisini çiziniz.
aPili payý, pili geniþliðinin iki katýdýr. Pili payý kumaþ durumuna göre deðiþebilir.
aPili geniþliði 5 cm.X 2 cm. =10 cm. pili payý (Bu çalýþmada 8 cm. olarak yapýldý.)
2 katýndan fazla olmamalýdýr. Pililer üst üste gelip kumaþta kaba görüntü meydana
gelir.

TÜM PÝLÝLÝ ETEÐÝN ÝÞLEM
BASAMAKLARI

aKeserek ayýrdýðýmýz pili geniþliklerinden 1 numarayý pelur kaðýdýna yapýþtýrýnýz.
aArasýna pili payýný 4+4=8 cm. verip 2 numarayý yapýþtýrýnýz.
a10 numaralý parçaya kadar pili paylarýný iþaretleyerek kesilen parçalarý sýrayla
yapýþtýrýnýz.
aEtek uçlarýnýn açýlmamasý ve havalý durmasý için pili payýndan 2.3 mm. alýnýr ve
kalça çizgisiyle birleþtirilir.
aÖn ortasýnýn kumaþ katý olmasý için ön ortasýndan dýþarýya 8 cm. 1/2 4 cm. veriniz.
aArka ortasýnda diþi ve fermuar olacaðý için, arka ortasýndan dýþarýya 8 cm. 1/2 4
cm. veriniz. Ayrýca dikiþ payý 1 cm. arka ortasýna verilecektir.
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TÜM PÝLÝLÝ ETEK
ÖLÇÜLER
Temel etek kalýbý üzerine çalýþýldý.

1

2

3

4

5

6

ÖN

7

8

ARKA

2 cm.

29

9

10

1

2

Temel etek kalýbý üzerine çalýþýldý.

ÖLÇÜLER

3

4

5

6

ÞABLON ÇALIÞMASI

7

8

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

9-10 parçayla devam edilir.

ÖN ORTASI KK

30
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KONÝ ETEK ÇÝZÝMÝ
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aSol kenara bir dik çiziniz.
a Dik çizgi üzerinde bel 1/2=34,5 cm.i iþaretleyiniz ve bel çizgisini bulunuz.
a Ýþaretlediðiniz noktadan baþlayarak kalça düþ= 20 cm. ve etek boyu= 60cm.i
iþaretleyiniz.
a Ýþaretlediðiniz noktalardan saða doðru pergelle birer yay çiziniz.
a Bel ve kalça düþüklüðü arasýný 2ye bölüp iþaretleyiniz ve saða bir yay çiziniz.
a Çizdiðiniz yay üzerinde soldan saða doðru kalça 1/2+0,5=48 cm.i iþaretleyiniz.
a Bel kavisini ikiye bölünüz. (0) noktasýyla çakýþtýrarak etek ucuna kadar uzatýnýz.
a Çizimdeki bel ölçüsünden, bel 1/2 yi çýkartýp pens payýný bulunuz. 36./.34,5=2,5
cm( pens payý)
a Bel kavisini ikiye böldüðünüz çizgi üzerinde pens payýný her iki kenarýna eþit olarak
daðýtýnýz.
a Pensi iþaretlediðiniz noktalardan 1er cm. yukarý çýktýðýnýz noktalarý arka ortasý ve
ön ortasýyla bel kavisi olacak þekilde birleþtiriniz.
a Ýþaretlediðiniz noktalarla þekildeki gibi pensi çiziniz.
a Pens noktalarýndan 1 cm. yukarý çýktýðýmýz noktalarý arka ortasý ve ön ortasýyla
bel kavisi olacak þekilde birleþtiriniz.
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KONÝ ETEK ÇÝZÝMÝ
ÖLÇÜLER
Bel
Kalça
Kalça düþüklüðü
Etek boyu

: 68+1=69 cm.
: 94+1=95cm.
: 20
: 60

.
cm
2,5 1
1

Pens Hesaplama
Çizimdeki Bel :
Ýlaveli Bel 1/2 :

2
1/

8
=4
5
0,
2+
/
1

1/2

1/2

a
Kalç
KA
AR

n
Ya

Ön ortasý Mumaþ Katý D.B. Ýplik 1,2

Etek Boyu 60 cm.

Kalça

düþ 20 cm.

Bel 1/2 =34,5 cm.

0

ÖN

t
de
A
1
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KLOÞ ETEK
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aSol tarafa bir dik çiziniz. (Yan dikiþ DBÝ)
aBir nokta tespit ediniz (1)
a(1) noktasýndan aþaðýya Bel=70/3./.2=21,3 cm iþaretleyiniz.(2)
a(2) noktasýndan aþaðýya etek boyu 55 cm. iþaretleyiniz. (3)
a(1) noktasýný dik açý ile saða doðru uzatýnýz.
a(1) noktasýndan saða Bel: 70 /3./.= 21,3 cm. iþaretleyiniz.
a(4) noktasýndan saða etek boyu 55 cm. iþaretleyiniz. (5)
a(2-4) arasýný pergelle birleþtiriniz. (Merkez=1 noktasý)
a(3-5) arasýný pergelle birleþtiriniz. (Merkez=1 noktasý)
a(2-4) arasýnýn 1/2sini bulunuz. (6)
a(1-6) arasýný birleþtiriniz ve model boyuna kadar uzatýnýz. 7 noktasý (Çizilen çizgi
ÖN ve ARKA ORTASI)
aÖn ve arka ortasý kumaþta vereve gelip sarkma yapacaðýndan dolayý kumaþ cinsine
göre 2-3 cm. iþaretleyiniz.
a(7) noktasýndan yukarý 2.5 cm. iþaretleyiniz.
aBu noktayý etek boyu ile yeniden sýfýrlayarak çiziniz.
aBu kalýptan 2 adet kesilecektir.
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KLOÞ ETEK
YARIM DAÝRE

: Bel 70/3= 23,3 ./.2=21,3
: 55 cm.

Bel
Etek boyu

4

5

6

Be
l

Etek boyu 55 cm.

2
1/

2

Ö
n

ve

A
rk
a

O
rt
as
ý

3

2,
5

Yan dikiþ düz iplik

Etek boyu 55 cm.

Yan dikiþ

1/
2

Bel 1/3 ./.2=21,3

1

7

# 1-2 arasý bel 1/3-1=20.3 cm.
# 2-3 arasý etek boyu 55 cm.
# Bu kalýptan iki adet kesilir.

34

2

Vereve gelip sarkma
yapacaðýndan dolayý
kumaþ cinsine göre
2-3 cm. kýsaltýlýr.

Çizilen
1/2 kalýp

1
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DAÝRE ETEK
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aSol kenara bir dik çiziniz.
aDik çizgi üzerinde bir nokta tespit ediniz. (1)
a(1) noktasýndan aþaðýya Bel: 70 1/6 ./. 1= 10,6 cm. iþaretleyiniz. (2)
a(2) noktasýndan aþaðýya etek boyu 60 cm. iþaretleyiniz. (3)
a(1) noktasýný saða doðru Bel: 70 1/6./. 1= 10.6 cm. iþaretleyiniz.(5)
a(2-4) noktalarýný pergel ile birleþtiriniz. (Merkez 1 noktasý)
a(3-5) noktalarýný pergel ile birleþtiriniz (Merkez 1 noktasý)
a(2-4) arasýnýn 1/2sini bulunuz (6)
a(1-6) arasýný birleþtirip etek boyuna kadar uzatýnýz. (7) (cetveli kaldýrmadan uzatýnýz.)
a(2-3) arasý ön ortasý (KK)
a(4-5) arasý yan dikiþ
a(6-7) arasý vereve gelip sarkma yapacaðýndan dolayý kumaþ cinsine göre 2-3 cm. kýsaltýlýr.
aEtek boyu çizgisi ile kavisle sýfýrlanarak çizilir.
aBu kalýp daire eteðin 1/4 tür.
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DAÝRE ETEK

1/6
: 70:11,6 ./.1=10,6 cm.
: 60 cm.

Bel
Etek boyu
4

Yan dikiþ

Etek boyu 60 cm.

5

1/
2

10,6 cm.

2
1/

2

6

Bel 1/6 ./.1

1

7

1
# 1-2 arasý Bel 1/6 ./.=10,6 cm.

Yan dikiþ

# 2-3 arasý Etek Boyu 60 cm.
# Bu kalýp eteðin 1/4 tür.

36

3

2
Yan dikiþ

Ön orta

3

Vereve gelip sarkma
yapacaðýndan dolayý
kumaþ cinsine göre
2-3 cm. kýsaltýlýr.

Arka orta

cm
.
2,
5

Etek boyu 60 cm.

Ön ortasý kumaþ katý

Ve
re
v

Çizilen
1/4 kalýp

4
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6 - 8 PARÇALI ETEK
ÝÞLEM BASAMAKLARI
8 Parçalý Etek
aDosyanýzýn ortasýna bir dik çiziniz.
aBir nokta tespit ediniz.(1)
a (1)noktasýndan aþaðýya kalça düþüklüðü 19 cm. iþaretleyiniz.(2)
a (1)noktasýndan aþaðýya etek boyu 60 cm. iþaretleyiniz.(3)
a (1)noktalarýnýdik açý ile saða ve sola uzatýnýz.
a(1-2-3) bel çizgisi (2) kalça çizgisi (3) etek boyu.
a(1) noktasýndan saða ve sola doðru;
Bel: 70 ÷ 8 = 8,75 cm.yi pay ediniz. (4) (5)
a(2) noktasýndan saða ve sola doðru;
Kalça : 94 +2 = 96 ÷ 8 = 12 cm.yi pay ediniz. (6) (7)

bolluk
a(4-6) arasýný cetvelle birleþtiriniz. Cetveli kaldýrmadan model boyuna kadar uzatýnýz.q
a(6-7) arasýný cetvelle birleþtiriniz. Cetveli kaldýrmadan model boyuna kadar uzatýnýz.r
a(2-8) arasýný ölçünüz.
a(4-6) arasýnda iþaretleyiniz.
a(7-9) arasýnda iþaretleyiniz.
aEtek boyunda çýkan fazlalýklarý pistole ile düzeltiniz.

6 Parçalý Etek
a8 parçalý etek gibi çalýþýnýz.
a6 parçalý etek olduðu için ölçüler 8e deðil 6ya bölünür.
Bel : 70 ÷ 6=11,7 cm.
Kalça : 94 + 2=96 ÷ 6 = 16 cm.

bolluk

aKesim adedi ise 6 adettir.

37

8

6

4

5

Bel 1/8=8,75 cm.

ölçülür
Etek boyu=60 cm.

7

9

ÖLÇÜLER
: 70 - 11,7 - 8,75
: 94+2=96 - 16 - 12
: 19
: 60

8 ve 6 PARÇALI ETEK

Bel
Kalça
Kalça düþüklüðü
Etek boyu

Bel ve ilaveli kalça ölçüsü parça sayýsýna bölünür.
Bölünen ölçüler dik çizgi üzerinde, bel ve kalça
çizgisi üzerinde saða ve sola doðru pay edilir.

8

6

4

2

1/6=16 cm.

5

Bel 1/6=11,7
cm.
1

Klç. +2

ölçülür

Etek boyu=60 cm.

DBÝ

3

eþitlenir

eþitlenir

7

eþitlenir

Eteðin 1/6 parçasýdýr.

9
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DBÝ

3
Eteðin 1/8 parçasýdýr.

Kalça düþ: 19 cm.

1

Klç. +2:1/8=12 cm.

2

Kalça düþ: 19 cm.

38
eþitlenir
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6 PARÇALI MODEL UYGULAMANIN
ÝÞLEM BASAMAKLARI

a6 parçalý eteðin kopyasýný alýnýz.
aEtek ucundan yukarýya 7 cm. (her iki taraftan) iþaretleyerek kalýp ortasýyla birleþtiriniz.
aÇizilen yeni etek ucundan yukarýya 15 cm. her iki tarafta iþaretleyiniz.
aKalýp ortasýyla iþaretlenen noktalarý alt çizgiye paralel olarak çiziniz.
aParça aralarýndaki üçgen parça için;
aDik bir çizgi çiziniz.
aBir nokta tespit ediniz. (Merkez)
aPergel ucunu 15 cm. açarak dik çizgiden saða ve sola doðru yay çiziniz.
aParçanýn geniþliðini 14 cm.yi saða ve sola doðru pay ediniz. (dik çizgide)
aParçanýn üçgenliðini vermek için dik çizgiden 10 cm. aþaðýya iþaretleyiniz.
a14 cm.yi pay edilen noktalarla birleþtiriniz.
Þablon
aÇalýþýlan kalýbýn kopyasýný alýnýz.
aEtek ucundaki modeli kesip ayýrýnýz.
aHer iki parçaya 1 cm. dikiþ payý veriniz.
aAradaki üçgen parçanýn kopyasýný alýnýz, yine 1 cm. dikiþ payýný ve çýtlarýný iþaretleyiniz.
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MODEL UYGULAMA

6 parçalý etek kalýbý üzerine çalýþýldý.
15 cm.

ÞABLON ÇALIÞMASI

.
7c
m. 7 cm

10 cm.

A

A

A
A
15 cm.

15 cm.

A

15 cm.

A
7 cm.

7 cm.

A
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BÜZGÜ ÇALIÞMASI ÝÞLEM BASAMAKLARI

a 3 adet büzgü çeþidi vardýr.
a1- tek taraflý büzgü -2- Ýki taraflý büzgü -3- Gödeli büzgü
aTemel etek ön kalýbýnýzý sayfanýzý ortalayarak çiziniz.
aPens ucunu dik açý ile model boyuna kadar uzatýnýz.
aModel çizimine göre yan dikiþ üzerinde belden aþaðýya doðru 9 cm. iþaretleyiniz.
aÝþaretlenen noktayý pens ucu ile hafif kavisli pistoleyle birleþtiriniz.
aYan dikiþ ve pens ucunun 1/2sini bulunuz.
aBulunan 1/2 noktasýný dik açý ile model boyuna uzatýnýz.
Tek Taraflý Büzgü:
aÇizilen kalýbýn kopyasýný alýnýz.
a9 cm.den pens ucu ile birleþtirilen kavisli çizgiyi kesiniz. Pensi katlayarak kapatýnýz.
aPens ucu çizgisini ve1/2 de bulunan cizgiyi model boyuna kadar (tamamen
kopmayacak) kesiniz.
aParçalarýn aralarýna 5er cm. vererek yapýþtýrýnýz.
aPistoleyle kalýp uçlarý deðiþmeden düzeltiniz.
aDikiþ paylarýný veriniz.
Ýki Taraflý Büzgü:
aÇizilen kalýbýn kopyasýný alýnýz.
a9 cm.den pens ucu ile birleþtirilen kavisli çizgiyi kesiniz. Pensi katlayarak kapatýnýz.
aPens ucu çizgisi ve 1/2 çizgisini tamamen model boyuna kadar kesiniz.
aParçalarýn aralarýna 5er cm. vererek kalça düþüklüðü çizgisi üzerine yapýþtýrýnýz.
aPistole ile kalýp uçlarý deðiþmeden düzeltiniz.
aDikiþ paylarýný, çýtlarýný iþaretleyiniz.
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TEMEL ETEKTE BÜZGÜ ÇALIÞMASI
ÖLÇÜLER
Temel etek kalýbý üzerine çalýþýldý.
Büzgü çeþitleri
- Tek taraflý büzgü
- Ýki taraflý büzgü
- Godeli büzgü
þablon çalýþmasýnda
pens takýlýr
9 cm

1/2

1/2

Ön ortasý

ÖN

1

2

3

Ýki taraflý büzgüde kesilir
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TEK TARAFLI BÜZGÜ ÇALIÞMASI

ÖLÇÜLER
1 cm.

büzülür
5 cm.

5 cm.

1 cm
.

38 beden etek
ÖN X 1

Ö.O.K.K

1

2 3

3-4 cm.
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ÝKÝ TARAFLI BÜZGÜ ÇALIÞMASI

Pens kapatýlýr.

büzülür

5 cm.

5 cm.

1 cm.

38 Beden Etek
ÖN X 1

Ö.O.K.K

1

2

3

5 cm.

5 cm.

3-4 cm.
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GODELÝ BÜZGÜNÜN ÝÞLEM BASAMAKLARI

aTemel eteðin ön kalýbýný sayfanýzý ortalayarak çiziniz.
aÖn ortasýndan belden aþaðýya doðru 14 cm. iþaretleyiniz.
aYan dikiþte belden aþaðýya 8 cm. iþaretleyiniz.
aÝþaretlenen bu noktalarý pistoleyle hafif kavis ile birleþtiriniz.
aKalça düþüklüðü çizgisini 4 eþit parçaya bölünüz.
aKorsaj ve model boyuna kadar çiziniz.
Þablon
aKalýp üzerinden kopya alýnýz.
aKorsaj çizgisini keserek ayýrýnýz.
aPensi katlayarak kapatýnýz.
a4e bölünen parçalarý numara vererek kesip ayýrýnýz.
a1 nolu parçayý yapýþtýrýnýz. Parçanýn ucundan dik açý ile bir miktar çiziniz. 4 cm.
pay veriniz.
aEtek ucundan 6 cm. veriniz.
a2 nolu parçanýn ucunu dik açý ile iþaretlenen 4 cm. olan iþarete getirip yapýþtýrýnýz.
aTüm parçalara 4 cm. büzgü ve etek boyunda 6 cm. gode payý veriniz.
aKalýp uçlarý deðiþmeden beli yeniden çiziniz.
aGerekli yazýlarý yazýnýz.
aÇýtlarý atýnýz.
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GODELÝ BÜZGÜ
ÇALIÞMASI

ÖLÇÜLER
Temel etek kalýbý üzerine çalýþýldý.

8 cm.

14 cm.

1

2

3

4

1/4

1/4

1/4

1/4
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GODELÝ BÜZGÜNÜN
AÇMA VE ÞABLONU
Pens kapatýlýr.

ÖLÇÜLER

ön ortasý kumaþ katý

Temel etek kalýbý üzerine çalýþýlmýþtýr.

38 Beden etek
ÖN KORSAJ
X1

4 cm.
4 cm.
4 cm.

2

3

4

38 Beden etek
ÖN X 1

Ön ortasý kumaþ katý

1

6 cm.

6 cm.

6 cm.

3-4 cm.
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KORSAJ KEMERLÝ MODELÝN
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aÖn ve arka temel etek kalýbýný çiziniz.
aÖn ortasýndan yüksek bel için 5 cm. iþaretleyiniz.
aKalça çizgisine dik açýyý yerleþtirerek yan dikiþi belden yukarý doðru 5 cm. uzatýnýz.
aÖnde iþaretlenen 5 cm. ile bel kavisine paralel pistole ile yan dikiþte iþaretlenen 5
cm. yi birleþtiriniz. Çizginizi 0,5 cm. dýþarý doðru taþýyýnýz. (Vücut anatomisine göre
belden göðüse doðru kalýnlaþma olduðundan dolayý yapýlýr.)
aKalýp belimizden ön ortasý üzerinden 5 cm. aþaðýya iþaretleyiniz. Yine yan dikiþte
kalýp belinden aþaðý 5 cm. iþaretleyiniz.
aÝþaretlenen bu noktayý pens ucuyla kavisli bir þekilde birleþtiriniz.
aPens ucunu pili çalýþmasý için etek boyuna kadar uzatýnýz.
aKalýp belinden yukarý 5 cm. iþaretlendiði için kalýp belinden aþaðýya pens çizgisi
üzerinde saða ve sola pay ediniz.
aKalýb arkasýnýn belimize daha iyi oturmasý için (modelin) pens geniþliðinden 1 cm.
arka ortaya verilir, kalan pay pens olarak kullanýlýr.
aÞablon çalýþmasýnda korsajdaki pensler oyulup ayrýlýr.
aPensi uzattýðýmýz çizgi kesilir ve arasýna pili geniþliði 4+4 = 8 cm. verilir.
aPililerin havalý ve açýlmamasý için 2-3 mm. pili payýndan alýnýr ve model ucu ile
birleþtirilir.
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KORSAJ KEMER
ve PÝLÝ ÇALIÞMASI
(Düz ütülü pili)

ÖLÇÜLER
Temel etek kalýbý üzerine çalýþýlmýþtýr.
A

5 cm.

0,5 cm.

0,5 cm.
5 cm.

5 cm.

5 cm.

5 cm.

5 cm.

5 cm.

ARKA ORTASI

ÖN ORTASI K.K.

ÖN

ARKA
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Pensin taný arka
ortaya kaydýrýldý.

1 cm. Arka
ortasýna verildi

9 cm.

A

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

KORSAJ ve PÝLÝ ETEKTE
ÞABLON ÇALIÞMASI
ÖLÇÜLER
Temel etek kalýbý üzerine çalýþýlmýþtýr.
38 Beden
Ön Yan
Korsaj
X4

38 Beden
arka yan
korsaj X 4
D.B.Ý

ön ortasý kk

D.B.Ý

38 Beden etek
korsaj (Ön)
X2

38 Beden
arka
korsaj X 4

Pens istenirse yandan atýlabilir

38 Beden etek
kalýbý
Ön X 1

ölçülür
eþitlenir

3
cm.

4 cm. 4 cm.

3-4 cm.
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Arka ortasý

D.B.Ý

D.B.Ý

ön ortasý kk

38 Beden Etek kalýbý
ARKA X 2

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

KANUN PÝLÝLÝ MODELÝN
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aÖn kalýbý sayfanýzý ortalayarak çiziniz.
aYan dikiþten bel üzerinde 5 cm. iþaretleyiniz.
aÝþaretlenen noktayý dik açý ile model boyuna kadar uzatýnýz.
aKanun pilinin arasýný 4 cm. olarak çizdiðiniz çizgiden ön ortasýna doðru iþaretleyiniz.
aÝþaretlenen noktayý dik açý ile model boyuna uzatýnýz.
aÖn pens geniþliðini çizdiðiniz çizgilerle eþit miktarda pay ediniz. Pens uzunluðunu
deðiþtirmeden pensleri çiziniz.
aÞablon çalýþmasý için kalýbýn kopyasýný alýnýz.
aAlýnan kopyada makas iþareti konulan yerleri kesiniz ve pensleri oyunuz.
aPili geniþliði için 2 + 2 = 4 cm. iþaretleyiniz.
aPililerin açýlmamasý ve havalý durmamasý için 2-3 mm. pili geniþliðinden alýnýr ve
kalça çizgisine doðru çizilerek sýfýrlanýr.
aKatlama yönü çizimde gösterildiði þekilde katlanýr.

51

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

KANUN PÝLÝLÝ
MODEL UYGULAMA
ÖLÇÜLER
Temel etek kalýbý üzerine çalýþýlmýþtýr.

1/2

5 cm.

ÖN ORTASI KUMAÞ KATI

4 cm.

1

2

3

NOT: Açýlým ve þablon
uygulamasý, diðer model
uygulamalý eteklerden
faydalanýlarak çalýþýlýr.

4 cm.
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PÝLÝKAÞELÝ MODELÝN
ÞABLON ÇALIÞMASI

1CM

1CM

1CM

38 BEDEN
ETEK KORSAJ

1CM

ÖNX2

1CM

A

A

3CM

3CM

3CM

1CM

3CM

A

38 BEDEN
ETEK

1CM

ÖN ORTASI

ÖNX1

3-4 CM
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PÝLÝKAÞELÝ MODELÝN
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aÇizilmiþ modelin her iki yönü (sað-sol) farklý olduðu için (ASÝMETRÝK) kumaþ katý
çalýþmayacaðýndan dolayý ön kalýp bütün olarak çalýþýlmýþtýr.
aÖn kalýp çizilir ve ön ortasýný deðiþtirmeden kalýp ters çevirilir, ön kalýbýn diðer yarýsý
çizilir.
aModelde pilikaþemiz tek tarafta, solda olduðu için sol tarafta bulunan pens etek ucuna
kadar uzatýlýr.
aModel düþük bel ve kemersiz olduðu için,kalýp belinden aþaðý 3 cm iþaretlenip yeni
bel kavisi çizilir.
aKalýp beli artýk kullanýlmayacaðýndan taranýr ve iptal edilir.
aBelden aþaðýya korsaj için 7 cm. yan dikiþlerden inilir.
aSol pens çizgisi üzerinde 12 cm. pens uzatýlýr.
aBu noktalar pistoleyle hafif kavisle birleþtirilir.
aÞablonda korsaj kesilir, pensler korsaj üzerinde kapatýlýr. 1er cm. dikiþ payý verilir.
aEtekte ise pens çizgisi kesilir. Pilikaþe için 12 cm. verilir. 3er cm. olarak iþaretlenir.
aPililerin açýlmamasý ve havalý durmasý için 2-3 mm. pilikaþe payýndan alýnýr. Kalça
çizgisine doðru çizilerek sýfýrlanýr.
aPilikaþenin katlama yönü çizimde gösterilen þekilde yapýlýr.
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PÝLÝKAÞELÝ MODEL
UYGULAMA
ÖLÇÜLER
Temel etek kalýbý üzerine çalýþýlmýþtýr.

3 cm.
3 cm.
7 cm.
12 cm.

7 cm.
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1c
m.

PÝLÝKAÞELÝ MODELÝN
ÞABLON ÇALIÞMASI

1 cm.

1 cm.

38 Beden
Korsaj
ÖN x 2
1 cm
.

Katlama Yönü

1 cm.

A

A

A

38 Beden Etek
ÖN x 1
1 cm.

Ön ortasý

1 cm.

3 cm.3 cm.3 cm.3 cm.

3-4 cm.
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DRAPELÝ MODELÝN
ÝÞLEM BASAMAKLARI

a Temel etek ön kalýbýnýzý bütün olarak sayfanýzý ortalayarak çiziniz.
a Pens uçlarýný dik açý ile model boyuna kadar uzatýnýz.
a Belden aþaðýya doðru 3 cm. (düþük bel) iþaetleyerek bel çizimine paralel pistoleyle
çiziniz. (Yeni bel)
a Belden aþaðýya sað yan dikiþ üzerinde 3 cm. iþaretleyiniz.
a Kavisle 3 cm.lik noktayý ve diðer yan üzerindeki kalça çizgisini birleþtiriniz.
a Her iki tarafta çizilen yerlerin 1/3ünü bulunuz.
a Bulunan noktalarý kavise paralel olarak çiziniz.
Þablon
a Etek kalýbýnýn kopyasýný alýnýz. Pens ucundan çizdiðimiz çizgiyi etek ucundan pens
ucuna kadar kesiniz.
a Pensleri katlayarak kapatýnýz. (Etek ucuna bolluk yapýldý.)
a Kavisle çizdiðimiz üst parçanýn kopyasýný alýnýz.
a Makas iþareti konulan yerden yan dikiþe doðru kesiniz.
a Aralarýna 5er cm. drape payý veriniz.
a Belin gidiþ yönüne doðru 40 cm. çizginizi uzatýnýz.
a Bu noktadan aþaðýya 66 cm. çiziniz.
a Pistoleyle model ile birleþtiriniz. (Bakýnýz modele)
a 1 cm. dikiþ paylarýný veriniz. Çýtlarýný iþaretleyiniz.
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DRAPE ÇALIÞMASI

1/3

1/3

.
3 cm

1/3

1
2
3
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1/3

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

DRAPELÝ ETEÐÝN ÞABLONU
40

1

.
cm

38 BEDEN ETEK
DRAPELÝ KUÞAK X 1

1 cm.

5 cm.

2
5 cm.

.
cm

m.
1c

55

3

Not: Etek ucundan pens
uçlarýna kadar kesilir. Pens
kapatýlýr ve etek ucunda istenilen
bolluk verilir.
Drapeli kuþak metal bir aksesuarla
yan dikiþte tutulur. Kuþak etek ucuna
doðru döküm verir.

.
4 cm

4 cm
.

1 cm.

1 cm
.

38 Beden Etek
ÖN x 1

11 cm.
açýldý

2-4 cm.
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GODELÝ ETEÐÝN
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aÖn ve Arka kalýbýnýzýn yan dikiþlerini birleþtirerek kopyasýný alýnýz.
a Ön ve arka ortasýnýn geniþliði için kalça çizgisi üzerinde ön ve arka ortasýndan 9 cm.
iþaretleyiniz.
a Bu noktalarý dik açý ile etek boyuna ve bele kadar uzatýnýz.
a Uzatýlan çizgiye pens boylarý ve geniþliði deðiþmeden pensleri kaydýrýnýz.
a Yan dikiþte etek boyundan yukarýya 20 cm. iþaretleyiniz.
a Pensi uzattýðýmýz çizgide kalçadan 7 cm. iþaretleyiniz.
aBu noktalarý içe doðru kavisle birleþtiriniz. (Modele bakýnýz, her iki tarafta)
a Etek ucunu 1/6ya bölünüz. Model çizgisine kadar dik açý ile uzatýnýz.
Þablon
a Çalýþýlan kalýbýn kopyasýný alýnýz.
a Ön ve arka ortasýný keserek ayýrýnýz. (Model çizgisinden)
a Etek ucundaki makas iþaretlerinden model çizgisine kadar kesiniz. Aralarýna 8 cm.
godeler veriniz. Dikiþ paylarýný iþaretleyiniz.
a Kupun yan dikiþini ayrýmadan yan pensini oyarak 1 cm. dikiþ paylarýný veriniz.
a Gerekli çýtlarýný ve yazýlarýný iþaretleyip, yazýnýz.

60

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

GODELÝ MODEL
UYGULAMA
ÖLÇÜLER

7 cm.

9 cm.

Arka ortasý
20 cm.

Ön ortasý

Yan dikiþ

9 cm.

7 cm.

Temel etek kalýbý üzerine çalýþýlmýþtýr.
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GODELÝ MODELÝN
AÇMA VE ÞABLON ÇALIÞMASI

ÖLÇÜLER
Temel etek kalýbý üzerine çalýþýlmýþtýr.

ARKA
38 Beden
Etek
ARKA x 2

Arka ortasý

Yan dikiþ

ÖN

iþ
dik
n
Ya
8
.
cm
8c
m.

38 Beden
Etek ÖN

8

cm
.

Ön ortasý k k

Ya
nd
iki
þ

8 cm.

m.
8c
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8 cm.
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MODEL UYGULAMALI ETEÐÝN
ÝÞLEM BASAMAKLARI

a Temel etek kalýbý, ön kalýbýnýzý sayfanýzý ortalayarak çiziniz.
a Ön ortasýnda belden aþaðýya doðru 4 cm. iþaretleyiniz.
a Pistoleyle hafif kavis ile iþaretlediðimiz noktayý yan bel noktasý ile birleþtiriniz.
a Çizdiðimiz yeni bel oyuntusuna paralel olarak 4 cm. aþaðýya inerek pervaz kalýbýný
çiziniz.
a Yan dikiþ üzerinde etek boyundan yukarýya doðru 9.5 cm. iþaretleyiniz. Ön ortasýnda
etek boyu ile cetvelle birleþtiriniz.
a Etek ucunu geniþletmek için yan dikiþten 3cm. çýkýnýz. Kalçanýn uygun yeri ile
birleþtiriniz.
a Etek ucundan yukarýya paralel olarak 23 cm. iþaretleyip çiziniz.
a Çizilen kýsmý 1/5e bölünüz.
Açma ve Þablon Çalýþmasý
a Etek kalýbýnýn kopyasýný alýnýz.
a Paralel olarak çizdiðimiz çizgiyi keserek ayýrýnýz.
a Etek ucundan yukarýya 1/5e bölünen noktalarý kesiniz.
a Aralarýna 4 cm. gode vererek yapýþtýrýnýz.
a Dikiþ paylarýný ve çýtlarýný iþaretleyiniz.
a Eteðin üst kýsmýný yapýþtýrýp, dikiþ paylarýný veriniz.
a Pervazýn kalýbýný, pensi kapatarak kopya alýnýz.
a Dikiþ paylarýný ve çýtlarýný iþaretleyiniz.
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MODEL UYGULAMA
(GODELÝ MODEL UYGULAMA)
ÖLÇÜLER
4

38 beden temel etek kalýbý üzerine çalýþýlmýþtýr.

cm
az
rv
pe

4 cm.

ý
lýb
ka

1/5
1/5
1/5
1/5

23 cm.

23 cm.

1/5

9,5 cm

3 cm
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tek
den e
38 Beervazý x 1
bel p

Yan dikiþ

Ö.O. KK

N
YA

AÇMA VE ÞABLON ÇALIÞMASI

Ö.O.KK

38 Beden etek
bel pervazý
Ön x 1

tek
nden ex 1
e
d
e
B
38 lt parça
ÖN A

Ö.O.KK

Ya
n
dik
iþ
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MODEL UYGULAMALI ETEÐÝN
ÝÞLEM BASAMAKLARI

a Uygulanan modelin her iki tarafý farklý (asimetrik) olduðu ve temel eteðin ÖN
kalýbýný bütün olarak çiziniz.
a Modelin belinden 3 cm. aþaðý iþaretleyip bele paralel olarak çiziniz.
a Sað taraftaki etek ucundan yukarýya doðru 30 cm. iþaretleyiniz.
a Sol taraftaki etek ucundan yukarýya doðru 20 cm. iþaretleyiniz.
a Ýþaretlenen noktalarý cetvel ile birleþtiriniz. 6 parçaya bölünüz. Dik açý ile etek ucuna
doðru çiziniz.
a Etek ucunun üçgenlerini çizmek için 8 cm. yukarýya iþaretleyiniz. 6ya bölünen
noktalarla birleþtiriniz. (modele bakýnýz)
a Üst kapak çizimi için sað pensten aþaðýya 7 cm. iþaretleyiniz. Yan dikiþ ile kavisli
olarak pistoleyle birleþtiriniz.
a Çizimdeki ölçüleri iþaretleyerek üst kapaðýn çizimini yapýnýz.
a Kapakta pens olmadýðý için pensi yandan atýnýz.
Açma ve Þablon Çalýþmasý
a Üst kapaðýn kopyasýný alýnýz. 1 cm. dikiþ payý veriniz.
a Eteðin kopyasýný alýnýz.
a Üst tarafýný kesiniz. 1 cm. dikiþ payýný veriniz.
a Alt kalýbýn ise 6ya bölünen yerlerini kesiniz.
a 1 cm. dikiþ payý vererek çiziniz.
a Eteðin kapak kýsmý sol yan dikiþe tutturulur, diðer yan dikiþten gelen bir baðcýk
ile baðlanarak diðer kýsým tutturulur.
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MODEL UYGULAMA
ÖLÇÜLER:
38 beden temel etek
kalýbý üzerine çalýþýldý.

13 cm

18 cm

3 cm

3 4

67

5 6

8 cm

1 2

4 cm

8 cm

7 cm
8 cm

8 cm 20 cm

7 cm

Üst kapaktaki pens
yandan atýlýr.

ÖLÇÜLER

3

5

ÞABLON ÇALIÞMASI

4

6

38 Beden Etek
Ön üst kapak
x1

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

2

38 Beden Etek
Ön üst parça
x1

38 Beden temel etek kalýbý üzerine çalýþýldý.

1

38 Beden Etek
Ön alt parçalar
x1
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MODEL UYGULAMANIN
ÝÞLEM BASAMAKLARI

a Temel eteðin ön kalýbýný sayfanýzý ortalayarak çiziniz.
a Yan dikiþ üzerinde belden aþaðýya doðru kup çizimi için 12 cm. iþaretleyiniz.
a Yan dikiþ üzerinde etek ucundan yukarýya doðru 20 cm. iþaretleyiniz.
a Ýþaretlenen noktaya ön ortasýnda etek boyu ile birleþtiriniz ve 3 cm. çizgiyi yandan
dýþarýya çiziniz. Kalçanýn uygun yeri ile birleþtiriniz.
a Kup çizimi için pens ucunu etek boyuna (yeni) kadar uzatýnýz.
a Yandan iþaretlenen 12 cm.lik nokta ile kavisli olarka birleþtiriniz.
Açma ve Þablon Çalýþmasý
a Çalýþýlan kalýbýn kopyasýný alýnýz.
a Kup çizimini kesip ön ortasýndan ayýrýnýz.
a 1 cm. dikiþ paylarýný veriniz. Çýtlarýný atýnýz.
aKup kalýbýnda kalça çizgisine dik açýyý yerleþtirerek D.B.Ý. çizgisini çiziniz.
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MODEL UYGULAMA
ÖLÇÜLER

12 cm.

38 Beden temel etek kalýbý üzerine çalýþýldý.

20 cm.

m.
3c
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ÞABLON ÇALIÞMASI
ÖLÇÜLER
38 Beden temel etek kalýbý üzerine çalýþýldý.

DBÝ

Ön ortasý kumaþ katý

38 beden Etek
Ön Yan kup x 2

38 beden Etek
Ön x 1
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MODEL UYGULAMANIN
ÝÞLEM BASAMAKLARI

a Modelin her iki yönünün farklý olmasýndan dolayý (asimetrik) ÖN kalýbýnýzý bütün
olarak çiziniz.
a Korsaj için yan dikiþte belden aþaðýya doðru 7 cm. iþaretleyiniz.
a Sað pensi dik açý ile etek ucuna kadar uzatýnýz.
a Kalça çizgisinden yukarýya 4 cm. iþaretleyerek korsaj çizimini yapýnýz. (Pistoleyle
hafif kavisle.)
a Sol pensi korsaj ucuna kadar uzatýnýz.
a Etek ucunda her iki tarafta yukarýya doðru 12 cm. iþaretleyiniz. Bu noktalarý dik
açý ile yardýmcý çizgi olarak birleþtiriniz.
a Yardýmcý çizgiden etek ucuna bolluk vermek için 3 cm. yana doðru uzatýnýz.
Kalçanýn uygun yeri ile birleþtiriniz.
a Uzatýlan noktalarý sol pensi uzattýðýmýz çizginin etek ucuyla birleþtiriniz.
Þablon Çalýþmasý
aÇýkarýlan kalýbýn kopyasýný alýnýz.
aÖn kalýbý korsaj, sað yan ve sol yan olarak 3 parçaya ayýrýnýz. Dikiþ paylarýný veriniz.
aKorsajdaki pensi kapatýnýz. Dikiþ paylarýný veriniz.
aKorsaj ucundaki üçgen parça için;
aDik bir çizgi çiziniz. Bir nokta tespit ediniz. (Merkez)
aKorsaj ve etek ucunun boyunda pergelle bir yay çiziniz.
aDik çizginin 24 cm. çizgiden saða ve sola yay üzerinde yay çiziniz.
aDik çizgiden aþaðýya 3 cm. iþaretleyip, pay edilen ölçülerle birleþtiriniz.
aDikiþ paylarýný veriniz.
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MODEL UYGULAMA

3 cm.
7 cm.

4 cm.

3,5 cm.

3,5 cm.

12 cm.
Not: Açýlým ve þablon çalýþmasý
için 261. sayfaya bakýnýz.
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PANTOLON ETEK
ÝÞLEM BASAMAKLARI (ÖN)

aTemel eteðin ÖN kalýbýný dosyanýzý ortalayarak çiziniz.
aÖn ortasýnda bel noktasýna 1 numarasý veriniz.
a1 numarasýndan aþaðýya oturuþ yüksekliði 26 cm. iþaretleyiniz.

Oturuþ Yüksekliði:
aSert bir zemin üzerine dik bir þekilde oturulur. (Sandalye,
tabure) mezure ile bel noktasýndan aþaðýya sert zemine
kadar ölçü alýnýr.
aÖn ortasýnda etek boyuna 3 numarasý veriniz.
2 noktasýný dik açý ile ön að geniþliði 6,4 cm. iþaretleyiniz.
(4 noktasý.)
aÖn að geniþliði ölçüsü: Kalça 1/2nin 1/8+0,5=6,4
cm.
a2 noktasýndan yýkarý ön að geniþliðini 6,4 cm. iþaretleyiniz. (5 noktasý.)
a5 ve 4 noktasýný yardýmcý çizgi ile birleþtiriniz. 1/2sini bulunuz (6 noktasý.)
a4-5 ve 1/2 noktalarýný ön að þeklinde birleþtiriniz.
a4 noktasýný dik açý ile model boyuna kadar uzatýnýz.
aEtek boyu ile kesiþen noktadan yukarý 0,5 cm. iþaretleyiniz ve pistoleyle etek boyu
ile birleþtiriniz.
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PANTOLON ETEK

ÖLÇÜLER
Temel etek kalýbý üzerine çalýþýldý.
Oturuþ yüksekliði : 26 cm.
Kalça

: 94 cm.

Bel

: 70 cm.

1

ÖN

1-2 arasý: Oturuþ yüksekliði 26 cm.

Oturuþ Yüksekliði
26 cm.

2-4 arasý: Ön að geniþliði 6,4 cm.
2-5 arasý: Ön að geniþliði 6,4 cm.

Ön að geniþlik hesaplamasý
Kalça 1/2nin:
1/8 + 0,5 = 6,4 cm.

1/2

Kalça : 94 cm. 1/2 47 cm.
47 ÷ 8 + 0,5 = 6,4 cm.

1/2

6

5

1/2

4

1/2

2

6,4 cm.

0,5

3
6,4 cm.
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PANTOLON ETEK
(ARKA)

aTemel eteðin arka kalýbýný dosyanýzý ortalayarak çiziniz.
aÖn ortasýnda model boyuna 7 numarasý veriniz.
a7 numarasýndan yukarýya doðru ÖN kalýpta 2-3 arasýnýn ölçüsünü iþaretleyiniz.
(8 noktasý.)
a8 noktasýný dik açý ile arka ortasýndan saða doðru bir miktar çiziniz.
a8 noktasýndan sað doðru arka geniþlik 12,25 cm. iþaretleyiniz.
(9 noktasý)
aArka að geniþlik ölçüsü: Kalça 1/2nin 1/4+0,5=12,25
Kalça 1/2 47/4+0,5=12,25
a8 noktasýndan yukarý doðru arka að geniþliði iþaretleyiniz. (10 noktasý.)
a10 noktasý ve 9 noktasýný yardýmcý çizgi ile birleþtiriniz ve yarýsýný (1/2)sini bulunuz.
(11 noktasý.)
a11 ve 8 noktasýnýn 1/2sini bulunuz.
a9-10 ve 1/2 noktalarýný arka að oyuntusu þeklinde birleþtiriniz.
a9 noktasýný dik açý ile model boyuna kadar uzatýnýz.
aEtek boyu ile kesiþen noktadan yukarý 0,5 cm. iþaretleyiniz ve pistoleyle etek boyu
ile birleþtiriniz.
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PANTOLON ETEK
(ARKA)
ÖLÇÜLER
Temel etek kalýbý üzerine çalýþýldý.
ARKA
7 - 8 arasý: 2 - 3 arasý kadar
8 - 9 arasý: Arka að geniþlik 12,25
8 - 10 arasý: Arka að geniþlik 12,25
Arka að geniþlik hesaplamasý
Kalça 1/2nin:
1/4 + 0,5 = 12,25 cm.
Kalça : 94 cm. 1/2 47 cm.
47 ÷ 4 + 0,5 = 12,25 cm.

10
1/2
11
1/2

1/2

12,25 cm

9

2-3 arasý kadar ölçülür

8

1/2

7
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0,5 cm
12,25 cm
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ÞABLON ÇALIÞMASI

ÖLÇÜLER

2,5
cm.

Fermuar 18 cm + 1 = 19 cm.
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3-4 cm.
3-4 cm.

38 Beden Pantolon Etek
ÖN X 2

3 cm.

3 cm.

38 Beden Pantolon Etek
ARKA X 2

Temel etek kalýbý üzerine çalýþýldý.
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MODEL UYGULAMALI PANTOLON ETEÐÝN
ÝÞLEM BASAMAKLARI

a Pantolon etek ÖN kalýbýný çiziniz.
a Pens ucunu dik açý ile ön ortasýna uzatýnýz.
a Yan dikiþte kalça çizigisinden aþaðýya 2 cm. iþaretleyiniz.
aPens ucu ile iþaretlenen noktayý pistole ile kavisli olarak birleþtiriniz.
a Pens ucunu dik açý ile pantolon boyuna kadar uzatýnýz, yan dikiþle arasýnýn 1/2sini
bulunuz. Dik açý ile yukarýya korsaja kadar uzatýnýz.
Açýlým ve Þablon Çalýþmasý
a Çalýþýlan kalýbýn kopyasýný alýnýz.
a Korsajý pantolondan keserek ayýrýnýz. Pensi kapatýnýz. 1 cm. dikiþ paylarýný ve çýtlarýný
iþaretleyiniz.
a Pantolonda 1/2 bölünen yerleri keserek ayýrýnýz.
a Kalça çizgilerini düz olarak yerleþtirerek pili paylarý 4+4=8 cm. iþaretleyiniz.
a Pililerin açýlmamasý ve havalý durmamasý için pili payýndan 2-3 mm. alýnýz ve kalça
çizgisiyle birleþtiriniz.
aPilileri yan dikiþe doðru katlayarak, 1 cm. dikiþ paylarýný veriniz.
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MODEL UYGULAMA
ÖLÇÜLER
Temel etek kalýbý üzerine çalýþýldý.

2 cm

1/2

80

1/2

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

ÞABLON ÇALIÞMASI

Ö.O.K.K.

ÖLÇÜLER
Temel etek kalýbý üzerine çalýþýldý.

4

4

3-4 cm.
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ÖN

TEMEL PANTOLON KALIBI ÇÝZÝMÝ
(KLASÝK KESÝM) ÝÞLEM BASAMAKLARI

a Kaðýdýnýzýn sol tarafýna düz bir çizgi çiziniz. Bu çizgi üzerinde 1 noktasýný belirleyiniz.
a 1 noktasýndan aþaðýya kalça düþüklüðünü 2, oturuþ yüksekliðini 3, diz boyunu
4, pantolon boyunu 5 iþaretleyiniz ve bu noktalara dik açý uygulayarak çizgileri saða
doðru uzatýnýz.
a 2 noktasýndan saða kalça 1/20+2 cm. iþaretleyiniz. 6 noktasýný bulunuz, dik açý
uygulayarak bele kadar uzatýnýz.
a 6 noktasýndan saða kalça 1/4 iþaretleyiniz 7 noktasýný bulunuz dik açý uygulayarak
bele ve pantolon boyuna kadar uzatýnýz.
a 2 noktasý ve 7 noktasý arasýný ölçerek ikiye bölünüz, 8 noktasýný bulunuz dik açý
uygulayarak aþaðýya ve yukarýya uzatýnýz. (Ütü hattý) bel çizgisine 9, oturuþ yüksekliði
çizgisine 10, diz çizgisine 11,pantolon boyu çizgisine 12 numaralarýný yazýnýz.
a Paça geniþliðinin 1/2%1 cm.yi 12 noktasýnýn saðýna ve soluna eþit olarak iþaretleyiniz.
13 ve 14 noktalarýný bulunuz.
a 13 noktasý ile 2 noktasýný birleþtiriniz ve 14 noktasý ile 12 noktasýný birleþtiriniz.
Diz çizgisi ile kesiþtiði noktalara 15 ve 16 numaralarýný yazýnýz.
a 6 noktasý ile iç paça çizgisini cetvel ile birleþtiriniz ve 3e bölerek ilk 1/3 noktasýndan
1 cm. iþaretleyiniz, að kavisini çiziniz.
a Bel hattýna 17 numarasýný yazýnýz. 17 noktasýndan yýkarýya 1 cm. çýkýnýz 18
noktasýný bulunuz ve çizgiyi bir miktar içeriye uzatýnýz.
a Ön yan dikiþ ölçüsünü 18 noktasýndan içeriye iþaretleyiniz. 19 noktasýný bulunuz.
a 19 noktasý ile 7 noktasýný pistol ile birleþtiriniz.
a Ön pens ölçüsünü ütü hattýnýn saðýna ve soluna eþit olarak daðýtýnýz, pens boyunu
belden aþaðýya 8 cm. inerek iþaretleyiniz ve ön pensi çiziniz.
a 15 ve 16 noktalarýndan içeriye 1 cm. girerek 15A ve 16A noktalarýný bulunuz.
a 15A noktasýný að ve paça çizgisiyle kavisli olarak birleþtiriniz.
a 16A noktaýný kalça ve paça çizgisiyle kavisli olarak birleþtiriniz. Kalýbýn ana hatlarýný
netleþtiriniz.
a Kalýbýn ana hatlarýný netleþtiriniz.
ARKA
a Kaðýdýnýzýn sað tarafýna düz bir çizgi çiziniz. Bu çizgi üzerinde 1 noktasýný belirleyiniz.
a 1 noktasýndan aþaðýya kalça düþüklüðünü, oturuþ yüksekliðini 3, diz boyunu 4,
pantolon boyunu 5 iþaretleyiniz, bu çizgilere dik açý uygulayarak çizgileri sola doðru
uzatýnýz.
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a 2 noktasýndan sola kalça 1/8+1 cm. iþaretleyiniz. 6 noktasýný bulunuz ve dik açý
uygulayarak bele kadar uzatýnýz.
a 6 noktasýndan sola K1/4+2 cm. iþaretleyiniz. 7 noktasýný bulunuz yukarýya ve
aþaðýya kadar uzatýnýz.
a 2 noktasý ile 7 noktasý arasýný ikiye bölünüz dik açý uygulayarak aþaðýya ve yukarýya
uzatýnýz. (ütü hattý) Bel çizgisine 9 oturuþ yükseklði çizgisine 10, diz boyu çizgisine
11, pantolon boyu çizgisine 12 numaralý yazýnýz.
a Diz geniþliði 1/2+1 cm.yi 11 noktasýnýn saðýna ve soluna eþit olarak daðýtýnýz.
13 ve 14 noktalarýný bulunuz.
a Paça geniþliði 1/2+1 cm.yi 12 noktasýnýn saðýna ve soluna eþit olarak daðýtýnýz.
15 ve 16 noktalarý.
a 2 noktasý ile 14 noktasýný 4 noktasý ile 16 noktasýný cetvelle birleþtiriniz. (Ýç paça
çizgisi) 7 noktasý ile 13 noktasýný, 13 noktasý ile 15 noktasýný cetvelle birleþtiriniz.
(Yan dikiþ çizgisi)
a 6 noktasý ile bel hattýnýn kesiþtiði noktaya 17 numarasýný yazýnýz.
a 17 noktasýndan yukarýya 2 cm. iþaretleyiniz. 18 noktasýný bulunuz çizgiyi bir miktar
içeriye uzatýnýz.
a 18 noktasýndan içeriye pens daðýlýmýndaki arka orta ölçüsünü iþaretleyiniz 19
noktasýný bulunuz.
a 19 noktasý ile 6 noktasýný düz olarak birleþtiriniz. Oturuþ yüksekliði ile iç paçanýn
kesiþtiði noktadan aþaðýya 1 cm. inip, 6 noktasý ile kavisli olarak birleþtirerek að çizimini
yapýnýz.
a Bel hattýna 20 numarasýný yazýnýz. 20 noktasýndan yukarýya 1 cm. iþaretleyinz,
21 noktasýný bulunuz ve çizgiyi bir miktar içeriye uzatýnýz.
a Yan dikiþ ölçüzünü 21 noktasýndan içeriye iþaretleyiniz 22 noktasýný bulunuz.
a 22 noktasý ile 7 noktasýný pistole birleþtiriniz.
a 19 ile 22 noktalarýný cetvelle birleþtiriniz, 1/2sini iþaretleyerek dik açý ile uzatýnýz.
a Arka pens geniþliðini bu çizginin saðýna ve soluna eþit olarak iþaretleyiniz. Belden
aþaðýya 12 cm. inerek arka pensi çiziniz.
a 14 noktasý ile að çizgisi arasýný 2ye bölünüz. Bu noktadan içeriye 0,5 cm.
iþaretleyerek pistole ile çiziniz.
a 13 noktasý ile 7 noktasý arasýný 2ye bölünüz. Bu noktadan içeriye 0,5 cm.
iþaretleyerek pistole ile çiziniz.
a Kalýbýn ana hatlarýný netleþtiriniz.
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KEMER
a Kemer + kapama payý ölçüsünü iþaretleyiniz.
aKemer geniþliði iþaretleyerek kalýnýn ana hatlarýný çiziniz. Ýlik düðme yerini belirleyiniz.

PANTOLON KALIBI ÞABLON ÇÝZÝMÝ (KLASÝK KESÝM) ÝÞLEM BASAMAKLARI
a Ön pantolon kalýbý, arka pantolon kalýbý ve kemer kalýbýný kopya alýnýz.
a Ön pantolon kalýbý üzerine 3 cm. geniþliðinde, 20 cm. boyunda patlet çizimi
yapýnýz.
a Sað patleti çizim üzerinden kopya alýnýz. Sol patleti ise çizimde görüldüðü gibi
kumaþ katý olacak þekilde kopya alýnýz.
a Ön pantolonda bele, yan dikiþe, iç paçaya ve ön ortasýna 1 cm. paçaya ise 4 cm.
dikiþ payý veriniz. Patletlere 1 cm. pay veriniz.
a Ön pantolonda bele, yan dikiþe, iç paçaya ve ön ortasýna 1 cm. paçaya ise 4 cm.
dikiþ payý veriniz.
a Kemer kalýbýna 1.5 cm. pay veriniz.
a Kalýplar üzerine gerekli yazý ve iþaretleri yazýnýz. Çýt iþaretlerini koyunuz.
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TEMEL PANTOLON KALIBI ÇÝZÝMÝ(ÖN)
KLASÝK RESÝM
1

2.5cm 18
1cm

19

9

2cm

17

ÖLÇÜLER
Kalça

: 94+2=96 cm.

Kalça Düþüklüðü : 20 cm.
Oturuþ Yüksekliði : 26 cm
: 58 cm

Paça Geniþliði

: 48 cm

Diz Geniþliði

:

1/2

1/2

8

3

10

Ütü Hattý DB.Ý

_

Ön að Geniþliði: Kalça1/20+2
:96÷20=48+2=68 cm

Diz Boyu =58 cm

Diz Boyu

: 98 cm

7

6

1/
3

Pantolon Boyu

Kalça 1/4

K 1/20+2

2

1/
3
1
Cm /3

: 70+2=72 cm.

1

Bel

Oturuþ Yük= 26 cm
Kalça Diþ=20 cm

8 Cm

15

4

15a

1cm

11

16a

Ön

Pens Hesaplama
Kalça:1/2=48
Bel :1/2=36

Pens Daðýlýmý
Yan Dikiþler: 2,5+2,5= 5 cm
Arka Pens : 2,5 cm
Ön Pens : 2 cm
Arka Ortasý: 2,5 cm

Yan Boy= 98 cm

12 cm (Pens Boyu)

Paça Gen 1/2./.1 Cm
5
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14

1cm 16
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19

22-19 arasý1/2

22
21 2,5 cm
1 cm

2 ,5cm

TEMEL PANTOLON KALIBI ÇÝZÝMÝ(ARKA)
KLASÝK RESÝM
18

20

1

2 cm

9

2,5 cm

Kalça 1/4+2 cm

8

6

Kalça 1/8+1 cm

7
3 cm

2

3 cm

1/2

1/2

3
10

diz boyu=58 cm

12 cm

Oturuþ Yüksekliði=26 cm

Kalça Düþüklüðü= 20cm

17

15

ARKA

Ütü Hattý D.B.Ý

Bel 72+ Kapanma payý(3) = 75 cm

kemer

Pantolon Boyu= 98 cm

1.cm

15a

16a

11

1.cm

16
1.cm

4

Paça Gen. 1/2+1 Cm
12

14

86

13

5

ütü hattý D.B.Ý

38 BEDEN KEMER
1ADET KESÝM KUMAÞ
(1 ADET LESÝM TELA)

ütü hattý D.B.Ý

sol patlet 38 beden
1 adet kesim

D.B.Ý

3 CM

D.B.Ý

20 CM

sað patlet 38 beden
1 adet kesim
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TEMEL PANTOLON ÞABLON ÇÝZÝMÝ
(KLASÝK PANTOLON)

38 BEDEN
ÖN
2 ADET KESÝM
KUMAÞ
38 BEDEN
ARKA
2 ADET KESÝM
KUMAÞ
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TEMEL PANTOLON KALIBI ÇÝZÝMÝ (BORU PAÇA) ÝÞLEM BASAMAKLARI

ÖN
aKaðýdýnýzýn sol tarafýna düz bir çizgi çiziniz. Bu çizgi üzerinde 1 noktasýný belirleyiniz.
a 1 noktasýndan aþaðýya kalça düþüklüðünü 2, oturuþ yüksekliðini 3, diz boyunu
4, pantolon boyunu 5 iþaretleyiniz ve bu noktalara diz açý uygulayarak çizgileri saða
doðru uzatýnýz.
a 2 noktasýndan saða kalça 1/20+2 cm. iþaretleyiniz. 6 noktasýný bulunuz. Dik açý
uygulayarak bele ve pantolon boyuna kadar uzatýnýz.
a 6 noktasýndan saða kalça 1/4 formülünü iþaretleyiniz 7 noktasýný bulunuz, dik
açý uygulayarak bele ve pantolon boyuna kadar uzatýnýz.
a 2 noktasý ve 7 noktasý arasýný ölçerek 2ye bölünüz, 8 noktasýný bulunuz dik açý
uygulayarak aþaðýya ve yukarýya uzatýnýz. (Ütü hattý) Bel çizgisine 9, oturuþu yüksekliði
çizgisine 10, diz çizgisine 11, pantolon boyu çizgisine 12 numaralarýný yazýnýz.
a Diz geniþliði 1/2 ./. 1 cm.yi 11 noktasýnýn saðýna ve soluna eþit olarak iþaretleyiniz.
13 ve 14 noktalarýný bulunuz.
.
a Paça geniþliði 1/2 /. 1 cm.yi 12 noktasýnýn saðýna ve soluna eþit olarak iþaretleyiniz.
15 ve 16 noktalarýný bulunuz.
a 2 noktasý ile 13 noktasýný, 13 noktasý ile 15 noktasýný cetvelle birleþtiriniz. (iç
paça çizgisi) 14 noktasý ile 16 noktasýný cetvelle birleþtiriniz.( Yan dikiþ çizgisi)
a 6 noktasý ile iç paça çizgisini cetvel ile birleþtiriniz ve bu çizgiyi 3e bölerek ilk
1/3 noktasýndan 1 cm. iþaretleyerek að kavisini çiziniz.
a Bel hattýna 17 numarasýný yazýnýz. 17 noktasýndan yukarýya 1 cm. çýkýnýz 18
noktasýný bulunuz, çizgiyi içeriye doðru bir miktar uzatýnýz.
a Yan dikiþ ölçüsünü 18 noktasýndan içeriye iþaretleyiniz ve 19 noktasýný bulunuz.
a 19 noktasý ile 7 noktasýný pistole ile birleþtiriniz.
a Ön pens ölçüsünü ütü hattýnýn saðýna ve soluna eþit olarak daðýtýnýz, pens boyunu
belden aþaðýya 8 cm. inerek iþaretleyiniz ve ön pensi çiziniz.
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a 13 noktasý ile að çizgisi arasýný 2ye bölünüz. Bu noktadan içeriye 0,5 cm.
iþaretleyerek pistole ile çiziniz.
a 14 noktasý ile 7 noktasý arasýný 2ye bölünüz. Bu noktadan içeriye 0,5 cm.
iþaretleyerek pistole ile çiziniz. Kalýbýn ana hatlarýn netleþtiriniz.
ARKA
aKaðýdýnýzýn sað tarafýna düz bir çizgi çiziniz. Bu çizgi üzerinde 1 noktasýný belirleyiniz.
a 1 noktasýndan aþaðýya kalça düþüklüðünü 2, oturuþ yüksekliðini 3, diz boyunu
4, pantolon boyunu 5 iþaretleyiniz. Bu çizgilere dik açý uygulayarak çizgileri sola
doðru uzatýnýz.
a 2 noktasýndan sola kalça 1/8+1cm.yi iþaretleyiniz. 6 noktasýný bulunuz ve dik açý
uygulayarak bele kadar uzatýnýz.
a6 noktasýndan sola 1/4+2 cm. iþaretleyiniz. 7 noktasýný bulunuz yukarýya ve aþaðýya
kadar uzatýnýz.
a 2 noktasý ile 7 noktasý arasýný ikiye bölünüz, dik açý uygulayarak aþaðýya ve yukarýya
uzatýnýz. (Ütü hattý) bel çizgisine 9, oturuþu yüksekliði çizgisine 10, diz boyu çizgisine
11, pantolon boyu çizgisini 12 numaralarýný yazýnýz.
a Diz geniþliði 1/2+1 cm.yi 11noktasýnýn saðýna ve soluna eþit olarak daðýtýnýz.
13 ve 14 noktalarýný bulunuz.
aPaça geniþliði 1/2+1 cm.yi 12 noktasýnýn saðýna ve soluna eþit olarak daðýtýnýz.
15 ve 16 noktalarýný bulunuz.
a 2 noktasý ile 14 noktasýný, 14 noktasý ile 16 noktasýný cetvelle birleþtiriniz. (Ýç
paça çizgisi) 7 noktasý ile 13 noktasýný, 13 noktasý ile 15 noktasýný cetvelle birleþtiriniz.
(Yan dikiþ çizgisi)
a 6 noktasý ile bel hattýnýn kesiþtiði yeri 17 numarasýný yazýnýz.
a 17 noktasýndan yukarýya 2 cm. iþaretleyiniz. 18 noktasýný bulunuz çizgiyi bir miktar
içeriye uzatýnýz.
a 18 noktasýndan içeriye pens daðýlýmýndaki arka orta ölçüsünü iþaretleyiniz. 19
noktasýný bulunuz.
a 19 noktasý ile 6 noktasýný düz olarak birleþtiriniz. Oturuþ yüksekliði ile iç paçanýn
kesiþtiði noktadan aþaðýya 1 cm. inip, 6 noktasý ile kavisli olarak birleþtirerek að çizimini
yapýnýz.
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a Bel hattýna 20 numarasýný yazýnýz. 20 noktasýndan yukarýya 1 cm. iþaretleyiniz,
21 noktasýný bulunuz ve çizgiyi bir miktar içeriye uzatýnýz.
a Yan dikiþ ölçüsünü 21 noktasýndan içeriye iþaretleyiniz, 22 noktasýný bulunuz.
a 22 noktasý ile 7 noktasýný pistole ile birleþtiriniz.
a 19 ile 22 noktalarýný cetvelle birleþtiriniz, 1/2 sini iþaretleyerek dik açý ile uzatýnýz.
a Arka pens geniþliðini bu çizginin saðýna ve soluna eþit olarak iþaretleyiniz, belden
aþaðýya 12 cm. inerek arka pensi çiziniz.
a 14 noktasý ile að çizgisi arasýný 2ye bölünüz. Bu noktadan içeriye 0,5 cm.
iþaretleyerek pistole ile çiziniz.
a 13 noktasý ile 7 noktasý arasýný 2ye bölünüz. Bu noktadan içeriye 0,5 cm.
iþaretleyerek pistole ile çiziniz.
a Kalýbýn ana hatlarýný netleþtiriniz.
KEMER
a Kemer + Kapanma payý ölçüsünü iþaretleyiniz.
aKemer geniþliðini iþaretleyerek kalýbýn ana hatlarýný çiziniz. Ýlik düðme yerini
belirleyiniz.

PANTOLON KALIBI ÞABLON ÇÝZÝMÝ (BORU PAÇA)
ÝÞLEM BASAMAKLARI
a Ön pantolon kalýbý, arka pantolon kalýbý ve kemer kalýbýný kopya alýnýz.
a Ön pantolon kalýbý üzerine 3 cm. geniþliðinde, 20 cm. boyunda patlet çizimi
yapýnýz.
a Sað patleti çizim üzerinden kopya alýnýz. Sol patleti ise çizimde görüldüðü gibi
kumaþ katý olacak þekilde kopya alýnýz.
a Ön pantolonda, bele, yan dikiþe, iç paçaya ve arka ortasýna 1 cm. paçaya ise 4
cm. dikiþ payý veriniz.
a Arka pantolonda bele, yan dikiþe, iç paçaya ve arka ortasýna 1 cm. paçaya ise 4
cm.dikiþ payý veriniz.
a Kemer kalýbýna 1cm. pay veriniz.
a Kalýplar üzerine gerekli yazý ve iþaretleri yazýnýz. Çýt iþaretlerini koyunuz.
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TEMEL PANTOLON ÇÝZÝMÝ (ÖN)
BORU PAÇA PANTOLON

1/2

Ön að formülü : Kalça1/20+2 cm

Diz boyu= 58 cm.

0,5 cm

Pens Hesaplama
Kalça 1/2 = 48
Bel 1/2 = 36
12 cm (pens payý)

7

10
Ütü Hattý D.B.Ý.

3

8 Kalça 1/4
1/2

6
1/2
1 cm

K1/20+2
1/
3

2

1/
3

: 70+2=72 cm
: 94+2=96 cm
: 20 cm
: 26 cm
: 98 cm.
: 58 cm
: 46 cm
: 46 cm.

17

9

1/
3

Oturuþ yüksekliði= 26 cm.
Kalça düþüklüðü= 20 cm.

Bel
Kalça
Kalça düþüklüðü:
Oturuþ yüksekliði
Pantolon boyu
Diz boyu
Paça geniþliði
Diz geniþliði

19 18

2 cm.

1

ÖN
1/2

0,5 cm

1/2

4

13

1/2

.
Diz gen. 1/2 /. 1
11

14

Yan dikiþler : 2,5 + 2,5 = 5 cm
Arka pens : 2,5 cm
Ön pens
: 2 cm
Arka ortasý : 2,5 cm.

Pantolon boyu=98 cm.

Pens daðýlýmý

5
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Paça gen. 1/2 /. 1
15

12

16
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TEMEL PANTOLON ÇÝZÝMÝ (ARKA)
BORU PAÇA PANTOLON

12 cm

K1/4+2

7

1

17

8

6

K1/8+1

1/2

1/2

1 cm

10
1/2

ARKA

2

3

1/2
Kalça düþ=20 cm.

20

19
9

.
cm
5 18
,
2
2 cm.

0,5 cm
1/2

1/2
Diz gen. 1/2+1 cm.

3 cm

11

14

4

Bel 72+ Kapanma payý (3)= 75 cm.

KEMER

13

Paça gen. 1/2+1

15

92

12

92

16

5

Pantolon boyu = 98 cm.

22 19 arasý 1/2
2,5 cm.

Kalça düþ=20 cm.
Oturuþ yüksekliði = 26 cm.

cm.
212,5 22
1 cm.

38 beden Etek
Ön
2 Adet kesim kumaþ
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Ütü hattý D.B.Ý.

38 Beden Kemer 1 adet kesim kumaþ
(1 adet kesim TELA)

Ütü hattý D.B.Ý.

Sol patlet 38 beden
1 adet kesim

Sað patlet 38 beden
1 adet kesim

20 cm

3 cm.

D.B.Ý.
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TEMEL PANTOLON KALIBI ÇÝZÝMÝ ÞABLON
(BORU PAÇA PANTOLON)

38 beden Etek
Arka
2 Adet kesim kumaþ

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

BEDENLER

BÜYÜLTME

KÜÇÜLTME
36

38

40

BEL
66 (iki bd. arasýndaki fark 40mm.) 70 (iki bd.arasýndaki fark 40 mm.)
KALÇA
90 (iki bd. arasýndaki fark 40mm.) 94 (iki bd. arasýndaki fark 40mm.)
OTURUÞ YÜKSEKLÝÐÝ
25,5(iki bd. arasýndaki fark 0,5mm.)26(iki bd. arasýndaki fark 0,5mm.)
DÝZ BOYU
57,5(iki bd. arasýndaki fark 0,5mm.)58(iki bd. arasýndaki fark 0,5mm.)
PAÇA GENÝÞLÝÐÝ
24(iki bd. arasýndaki fark 0,5 mm.) 25(iki bd. arasýndaki fark 0,5mm.)
PANTOLON BOYU
94 (iki bd. arasýndaki fark 10mm.) 95(iki bd. arasýndaki fark 10mm.)

94

74
98
26,5
58,5
24,5
96
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BAYAN PANTOLONU SERÝ ORANLARI VE SERÝ ÇÝZÝMÝ
oturuþ yüksekliði
5 mm.
5 mm

oturuþ yüksekliði
5 mm.
5 mm

oturuþ yüksekliði
5 mm.

oturuþ yüksekliði
5 mm.

5 mm

Bel seri
farký 1/4 1/2si

5 mm

5 mm

5 mm

36
38
40

36
38
40

Paça seri farký
1/2

0,25 mm.

0,25 mm.0,25 mm.

0,25 mm.

ÝÞLEM BASAMAKLARI
aTemel pantolon þablon kalýplarýnýn ön ve arka kopyasýný alýnýz.
a Bel, að ve paça hatlarýný sýçrama noktalarýný belirlemek için saða ve sola uzatýnýz.
a Bedenler arasýndaki 4 cm.lik fark dikkate alýnarak (4/4=1/2=0,5) bel ve að çizgilerinden
dýþarý çýkýnýz.
a Paça hattýndan saða ve sola paçalar arasýndaki 0,5 cm farký eþit þekilde iþaretleyiniz.
a Bel hattýndan yukarý oturuþ yükseklikleri arasýndaki 0,5 cm. farký eþit þekilde
iþaretleyiniz.
a Küçültme için ayný miktarlarý içeri girerek çizim yapýnýz.
a Ýsteðe göre paça çizgisi uzatýlýp kýsaltýlabilir.
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MODEL UYGULAMALI PANTOLON ÇÝZÝMÝ
ÝÞLEM BASAMAKLARI

a Ön ve arka pantolon kalýbýný kopya ediniz.
a ÖN: Pantolon boyunu 12 cm. kýsaltýnýz ve 4 cm. geniþletiniz.
a Paçada geniþlettiðiniz noktalardan baþlayarak að çizgisi ile birleþtiriniz ve yeni paçanýzý
çiziniz.
a Að çizgisinden aþaðý, yan dikiþte 2 cm. iç kýsmýnda 2 cm. ininiz ve ütü hattýndan aþaðý
indiðiniz 8 cm. noktasý ile kavisli þekilde birleþtiriniz. (Þekildeki gibi)
a Paçadan yukarý, yandan ve iç boydan 10 cm. çýkýnýz. Ütü hattýndan yukarý 15 cm.
çýkýnýz ve bu noktalarý kavisli bir þekilde birleþtiriniz. (Þekildeki gibi)
a Bele 10 cm. uzunluðunda 3.5 cm. geniþliðinde bir dikdörtgen çiziniz ve uç kýsýmlarýný
yuvarlayarak bir cep kapaðý çiziniz.
a ARKA: Paça ve að kýsmýnda yapýlan iþlemleri arka pantolonda aynen tekrar ediniz.
a Arka cep için, belden aþaðý 7 cm. ve 7.5 cm. ininiz, yan dikiþten 4 cm. içeri iþaretleyiniz.
a Bu noktalardan baþlayarak 12.5 cm. geniþliðinde, 13 cm. uzunluðunda bir cep çiziniz
ve uç kýsýmlarý yuvarlayýnýz.
a Kalýplarýn kopyalarýný alýnýz, þablon kalýplarýný hazýrlayýnýz, çýtlarýný, düz boy iplik çizgilerini,
model no, kalýp no, beden no larýný þablon kalýplarýnýn üzerine yazýnýz.
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MODEL UYGULAMALI PANTOLON ÇÝZÝMÝ

7.5 cm
3 cm

4 cm

3 cm

7 cm

7.5 cm

10 cm

3,5 cm

2 cm

12,5

2 cm

2 cm

2 cm

15 cm

15 cm
4 cm
10 cm

4 cm

4 cm
10 cm

10 cm

4 cm
10 cm
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ön cep
kapaðý 2 adet

2,5 cm

4 cm

18 cm
Fermuar Boyu

38 BEDEN
Model no ( )
Kalýp no ( )
ÖN ÜST
2 Adet

D.B.Ý.

D.B.Ý.

38 BEDEN
Model no ( )
Kalýp no ( )
ÖN ÜST
2 Adet

38 BEDEN
Beden no ( )
Kalýp no ( )
Arka Cep
2 Adet

1 cm

1 cm

38 BEDEN
Model no ( )
Kalýp no ( )
ÖN ORTA
2 Adet

38 BEDEN
Model no ( )
Kalýp no ( )
ARKA ORTA
2 Adet

D.B.Ý.

D.B.Ý.

1 cm

1 cm

3 cm

D.B.Ý.

1 cm
Yýrtmaç Boyu
10 cm

D.B.Ý.

Yýrtmaç Boyu
10 cm

3 cm

38 Beden
Model no ( )
Kalýp no ( )
ARKA ALT
2 Adet

2 cm

2 cm

98

Model no ( )
Kalýp no ( )
ARKA ALT
2 Adet

1 cm
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MODEL UYGULAMALI PANTOLON ÇÝZÝMÝ
ÝÞLEM BASAMAKLARI

a Ön ve arka pantolon kalýbýnýn kopyalarýný alýnýz.
a ÖN: Diz hattýndan yukarý 5 cm. çýkýnýz ve kesik bir çizgi ile birleþtiriniz.
a Kesik çizgi üzerinde her iki tarafta 2.5 cm. daraltýnýz ve að çizgisiyle birleþtiriniz.
a Paça kýsmýný her iki taraftan 5 cm. geniþletiniz ve dizde daralttýðýnýz çizgiyle birleþtiriniz.
a Daralttýðýnýz noktalardan baþlayarak diz hattý üzerinde ütü hattý ile birleþtiriniz.
a Dizden aþaðýsýný dört parçaya bölünüz.
a Bel kýsmýnda 5 cm. yan dikiþten aþaðý 12 cm.den cep aðzý çiziniz.
a Ceð aðzýndan 3 cm. daha büyük cep karþýlýðý çiziniz.
a Cep karþýlýðýnda 2 cm. büyük ve 23 cm. boyunda bir cep torbasý çiziniz.
a ARKA: Diz ve paçada ön bedende yaptýðýnýz iþlemleri aynen uygulayýnýz.
a Bel kýsmýna arka ortadan aþaðý 8 cm. ,yan dikiþten aþaðý 4 cm. inerek bu noktalarý
birleþtiriniz ve roba kalýbýný elde ediniz.
a Robadan aþaðý 2.5 cm. ve 2 cm. aþaðý ininiz ve yan dikiþten içeri 4 cm. iþaretleyiniz.
a 12.5 cm. geniþliðinde, orta noktasý 13.5 cm olacak þekilde arka cep kalýbýný çiziniz.
a Kalýplarýn kopyalarýný alýnýz, roba ve cep torbalarýný ayrý ayrý kopya alýnýz.
a Paça kýsmýna 6 cm. bolluklar verilerek geniþletiniz.
a Çýkarýlan kalýplarýn kopyalarýný alýnýz, þablon kalýplarýný hazýrlayýnýz. Beden no, model
no, kalýp no, düz boy iplik çizgilerini þablon kalýplarýnýn üzerine iþaretleyiniz.
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MODEL UYGULAMALI PANTOLON ÇÝZÝMÝ

38 Beden
Pantolon kalýbý üzerine

cep

2,5
4cm

5 cm.

Ütü katý D.B.Ý.

2,5

2,5

1/2

5 cm.

8 cm

13,5
2 cm

Ütü katý D.B.Ý.

3 cm

2 cm

12,5 cm

23 cm

3 cm

4 cm

ce
p

12
cm

3 cm2 cm pili

ka
aðzý
rþý
lýð
ý

5 cm

5 cm.

5 cm.

2,5

1/2 1/2 1/2

2,5

1/2

5 cm.

5 cm.

100

1/2

1/2

1/2

5 cm.

5 cm

4 cm.

cep
karþýlýðý
2 adet
kumaþ

üst cep
torbasý
2 adet
Astar

arka roba
2 adet
arka cep
2 adet

38 BEDEN
Model no ( )
Kalýp no ( )
ARKA
2 Adet

D.B.Ý.

D.B.Ý.

38 BEDEN
Model no ( )
Kalýp no ( )
ÖN
2 Adet

Fermuar boyu 18 cm

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

Alt cep
torbasý
2 adet
astar

38 BEDEN
Model no ( )
Kalýp no ( )
ARKA
2 Adet

D.B.Ý.

38 BEDEN
Model no ( )
Kalýp no ( )
ÖN
2 Adet

6

3

3

6
3

101
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38 BEDEN

ÝÞLEM BASAMAKLARI
aSað kenara bir dik açý çiziniz. (1) Noktasýndan aþaðý koltuk derinliði, arka uzunluðu, kalça
düþüklüðü, model boyu ölçüsünü iþaretleyiniz ve sola uzatýnýz.
aBel çizgisinden içeri 2 cm. etek ucundan 2 cm. girerek birleþtiriniz ve (1)noktasýna kadar
çýkýnýz, yeni arka ortasý çizgisini çiziniz.
aBeden çizgisinden sola, arka geniþlik= 17,5 cm ve koltuk geniþliði ½ = 5.5. cm. ölçüsünü
iþaretleyiniz.
aÝþaretlenen arka geniþlik ölçüsünü omuz çizgisinden sola iþaretleyip birleþtiriniz, koltuk geniþliði
½ ölçüsüne dik açý yapýp kalçaya kadar uzatýnýz.
aAraya bir miktar boþluk býrakýp, koltuk gen. ½=5.5 cm. ölçüsünü ve sonra ön geniþlik= 19
cm. ölçüsünü iþaretleyip ön ortasýný yukarý ve aþaðý uzatýnýz. Ön ortasýndan içeri beden geniþliði
1/10 + 0,5 = 93 cm. ölçüsünü iþaretleyip pens çizgisini çiziniz.
aArka ortasýndan sola, arka yaka = 6,4 cm. ölçüsünü iþaretleyip, yukarý yaka yüksekliði 2 cm.yi
iþaretleyiniz. Omuz köþe noktasýndan aþaðý 1.5 cm. inip, dýþarýya 1.5 cm. çýkýnýz. Bu noktadan
aþaðýsýný ölçüp önce ikiye bölüp bu noktaya 1.5 cm. geniþliðinde bir pens yapýnýz. Daha sonra
4e bölüp bu noktadan dýþarý 1.5 cm. çýkýnýz.
aYaka yüksekliði ile arka ortasýný bir kavisle birleþtirerek yaka oyuntusu yapýnýz ve bu noktadan
devam edip dýþarý çýktýðýmýz 1.5 cm. noktasý ile birleþtirerek omuz çizgisini birleþtiriniz, omuzdan
aþaðý 1.5 cm.den geçecek yan dikiþte bitecek þekilde kol oyuntusunu çiziniz.
aÖn bedende koltuk derinliði çizgisinden yukarý, arka koltuk derinliði 1.5 cm. ölçüsünü
iþaretleyiniz ve bir kavis çiziniz.
aÖn ortasýnda, belden yukarý ön uzunluk= 44 cm. iþaretleyiniz ve bir dik açý yapýp saða uzatýnýz.
aKöþe noktasýndan saða arka yaka= 6.4 cm. çapraz olarak arka yaka + 0,5 = 6.9 cm.aþaðý
arka yaka + 1,5 = 7,9 cm iþaretleyiniz ve bu noktalarý birleþtirerek ön yaka çiziniz.
aPens çizgisi üzerinde yukarýdan aþaðý göðüs düþüklüðü = 25 cm. iþaretleyiniz. Daha sonra
iþaretlenen kavis üzerinden dýþarýya beden geniþliði ½nin 1/10u = 4.4 cm. ölçüsünü iþaretleyiniz
ve bu noktadan yukarý arka omuz ölçüsünü iþaretleyiniz.
aYaka ölçüsü ile pens çizgisinin birleþiminden oluþan küçük omuz ölçüsü, büyük omuzdan
çýkartýlýr ve göðüs düþüklüðü ile birleþtirilerek bu çizgi ölçülür diðeri ile eþitlenir ve göðüs pensi
oluþturulur.
aArka bedende omuz 1 cm. yükseltilir, ön bedende 1 cm. düþürülür.
aArka bedende koltuk derinliði ¼ ölçüsü arka KB ölçüsü (KB. Kol Birleþtirme Noktasý) olarak
iþaretlenir.
aÖn bedende koltuk derinliði ¼ ölçüsü arka KB ölçüsü olarak iþaretlenir.
aÖn koltuk derinliði çizgisini kalçaya kadar uzatýnýz ve bu noktadan sola doðru bel ¼ = 17,5
cm. ölçüsünü iþaretleyiniz. Kalan miktar ön bele pens olarak iþaretlenir, pens boyu yukarýdan
göðüs pensi ucunda aþaðý 3 cm. belden aþaðý 12 cm. inilerek pens çizilir.
aÖn ortasýnda kalan miktardan baþlayarak bel ½ + 4 (bolluk) = 39 cm. arka üzerinde iþaretleyiniz.
Kalan boþluk, yan ve arka pens toplamý olarak daðýtýlýr.
aYan dikiþlerden içeri 1,5 cm. giriniz, arka bele 2,5 cm. geniþliðinde yukarý 14 cm. aþaðý 12
cm. uzunluðunda bir pens yapýnýz.
aKalça ölçüsü için kalça ½ + 2 = 49 cm. önden baþlayarak arka üzerinde iþaretlenir, arkadan
dýþarý taþan miktar yanlardan kalçaya eklenir ve yan dikiþ çizilerek tamamlanýr.
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TEMEL BEDEN CÝZÝMÝ

TAÞINIP ATILIR
26

32

Y+
5=
6,
9

ÖN UZUNLUK=44CM

EÞÝTLENÝR

30

GÖÐ.DÜÞ.=25CM

0,

29

17

1 CM

33

AR

24

.O

M

18
UZ

20

-0,5

31

4,4 CM

1,5

1/2 BEDENÝN 1/10= 4,4

2
19

16

1,5

1

A.Y=6,4

1/2
1/5
KOLT. DER. 20,8 CM

A.

34

19-10 AR.-1,5 CM

28

ÖLÇ
ÜLÜ
R

A.Y=6,4

A.Y+1,5=7,9

25

1/2
23

BED.GEN.1/10
13

1/2
KB.=KOLTUK GEN.
1/4 = 2,75 CM

22
1,5

KB

21 AK3
1/2

+0,5=9,3

12

14

2,75

BEDEN ÇÝZGÝSÝ

11a

11

KLT GEN.
1/2=5,5

ÖN.GEN=19,5 CM

9

10

27
KLT. GEN
1/2=5,5

2

ARKA GEN 17,5 CM

14 CM

49
1,5

BEL1/4=17,5

15

36

25

35

ARKA UZUN.=40 CM

YAN ARKA PENS TOPLAMI= 5,5 CM
YANLAR = (1,5 - 1,5) =3,CM
ARKA PENS = 2,5 CM

1,5
BEL ÇÝZGÝSÝ

1 37

38

1

TAÞINIR

50

2,5

39

2

6

3

ARKA VE YAN
PENS TOPLAMI
BEL 1/2+4 = 39 CM

12 CM

12 CM

41

KALÇA ÇÝZGÝSÝ

44

ÖLÇÜLER

47

42

7

2

4
43

ARTAN MÝKTAR
YANLARA PAY EDÝLÝR

KALÇA 1/2 + 2 = 49 CM
BOLLUK

=160 cm

Tam Boy

46

45

Beden Geniþliði

=88 cm

Bel

=70 cm

Kalça

=94 cm

Koltuk Derinliði

=19,3+1,5=20,8cm

Arka Uzunluk

=40 cm

Kalça Düþüklüðü

=59,3 cm

Model Boyu

=100 cm

arka Yaka

=6,4 cm

ön Uzunluk

=44 cm

Göðüs Düþüklüðü

= 25 cm

Arka Geniþlik

=16,5+1=17,5

Koltuk Geniþlik

=9,5+1,5=19,5

Ön Geniþlik

=18+1,5=19,5
+
ETEK UCU ÇÝZGÝSÝ
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4 cm Bolluk

MODEL BOYU=100 CM

40

KLÇ DÜÞ=59,3

BOLLUK

48

8

2

5

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

TEMEL BEDEN ÞABLON ÇALIÞMASI

38 BEDEN

1 CM

1 CM

1 CM

Ö.O.K.K.D.B.Ý

1 CM

1 CM

Ö.O.K.K.D.B.Ý

1

CM

1 CM

1 CM

2 CM

1 CM

1 CM

2 CM
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2 CM
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38 BEDEN

TEMEL BEDEN SIÇRAMA NOKTALARI VE SERÝ ÇÝZÝMÝ

ÝÞLEM BASAMAKLARI
aÖn ve arka beden þablon kalýplarýnýn kopyasýný alýnýz.
aSýçrama yönlerini iþaretleyiniz.
aBedenler arasýndaki 4 cm. farký dikkate olarak 1er cm. yan dikiþlerden dýþarý çýkýnýz.
aArka bedende omuzdan ve yakadan yukarý koltuk derinliði farký olan 0,5 cm. iþaretleyiniz.
aYaka farký olarak 0,2 cm. farký, yakadan sola iþaretleyiniz.
aOmuzdan dýþarý, omuz farký 0,3 cm ve yakadan girdiðimiz 0,2 cm. ekleyerek toplam 0,5
cm. çýkýnýz. (Yakadan 0,2 cm. girdiðiniz için omuzdan 0,3 cm çýkmýþ olursunuz.)
aÖn bedende yaka hariç diðer iþlemlerin aynýsýný uygulayýnýz.
aYakadan yukarý koltuk der. + ön uz. ölçüsü (0,5+0,3)= 0.8 cm. iþaretleyiniz.
aÖn ortasýndan yukarý, yakada yukarý çýktýðýnýz 0,8 cm.den yaka farký olan 0,2 cm çýkarak
0,6 cm. iþaretleyiniz.
aPensleri 0,5 cm. büyültürken yan dikiþlere doðru küçültülürken ön ve arka ortasýna doðru
kaydýrýlýr.
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38 BEDEN

PENS KAYDIRMALARI
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aPens kaydýrmalarý vücut, kumaþ ve model
özelliklerine göre yapýlýr.
aKaydýrýlmak istenen penslerin uç noktalarý sabit
tutulmak üzere bedenin her yerine kaydýrýlabilir.
aKaydýrýlacak pensin uç noktasý ile kaydýrýlmak
istenen nokta bir çizgi ile birleþtirilir.
aBu çizgi pens uç noktasýna kadar çýtlatýlýr.
aKaydýrýlmak istenen pens kapatýlýr ve meydana
gelen açýklýk model özelliðine göre pens, pili veya
büzgü olarak kullanýlýr.
aGöðüs pensi kaydýrmalarýnda pens ucu 2-3 cm.
içeri alýnarak pens kenarlarý ile birleþtirilir.
aÞekil 1: Göðüs pensi ortasýna kaydýrýlýr.
aÞekil 2: Göðüs pensi ve bel pensi ön ortasýna kaydýrýlýr.
aÞekil 3: Yaka oyuntusu ikiye bölünür ve göðüs pens ucu ile birleþtirilir, pens yakaya kaydýrýlýr.
aÞekil 4: Omuz ikiye bölünür ve göðüs pensi bu noktaya taþýnýr.
aÞekil 5: Kol oyuntusu ikiye bölünür ve göðüs pensi bu noktaya taþýnýr.
aÞekil 6: Yan dikiþten aþaðý 5 cm. inip göðüs pensi bu noktaya taþýnýr.
aÞekil 7: Bel çizgisi ile yan dikiþin kesiþtiði noktadan göðüs pensinin ucuna bir dik çizilip göðüs pensi bu
noktaya taþýnýr.
aÞekil 8: Bel pensinin ortasýndan göðüs pensinin ucuna bir çizgi ile birleþtirilir ve pens bele kaydýrýlýr.
Penslerin uçlarýndan 2 cm. içeri girerek yeniden pens çizilir ve pens boylarý kýsaltýlýr.
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38 BEDEN

PENS KAYDIRMALARI

Ö.O.K.K.D.B.Ý

Ö.O.K.K.D.B.Ý

ÞEKÝL 8

ÞEKÝL7

ÞEKÝL 6

2

Ö.O.K.K.D.B.Ý

2

2
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Ö.O.K.K.D.B.Ý

2

ÞEKÝL 5

ÞEKÝL 4

Ö.O.K.K.D.B.Ý

Ö.O.K.K.D.B.Ý

ÞEKÝL 3

2

ÝSMEK Modelistlik Kitabý
38 BEDEN

ARKA BEDENDE OMUZ PENSÝNÝN YOK EDÝLMESÝ

ÝÞLEM BASAMAKLARI
bArka omuz pens geniþliðinin 1/2si, arka ortasý, yaka oyuntusu üzerinden içeri girilir. Kalýbýn arka ortasý,
yeni arka ortasýna yerleþtirilir. Yaka oyuntusu ve küçük omuz çizilir.
bOmuz noktasýndan içeri omuz pensinin diðer 1/2si girilir. Bulunan nokta ile K.B noktasý kalýpla birleþtirilir.
bYaka ve omuzdan içeri girdiðimiz noktalar cetvelle birleþtirilir ve omuz çizilir.
Pensin Yakaya Kaydýrýlmasý
bYakadan 3 cm. aþaðýya inilerek pensin ucuyla birleþtirilir.
bKol oyuntusundaki pens kapatýlýr ve pens yakaya kaydýrýlmýþ olur.

ARKA BEDENDE PENS KAYDIRMASI
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KOLTUK OYUNTU YÜKSEKLÝÐÝ VE KOLTUK
OYUNTU ÇEVRESÝ ÖLÇÜLERÝNÝN ALINIÞI

ÝÞLEM BASAMAKLARI
bKoltuk oyuntu çevresi, beden kol oyuntu çevresinin þekline göre ölçülür ve toplamý alýnýr.
bKoltuk oyuntu yüksekliði (derinliði) omuz uç noktasýndan beden çizgisine doðru dik olarak
ölçülür ve toplamý alýnýr.
bBu ölçülere kol boyu ve kol aðzý ölçüsü eklenerek kol çalýþmasý yapýlýr.
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TEK PARÇALI TEMEL KOL KALIBI ÇÝZÝMÝ
ÝÞLEM BASAMAKLARI
bSayfanýzýn sol tarafýna düz bir çizgi çiziniz. Çizgi üzerinde 1 noktasýný belirleyiniz.
b1 noktasýndan aþaðýya koltuk geniþliðinin 1/20 +1 cm. Ýþaretleyiniz. Dik açý
uygulayýnýz. 2 noktasý
b1 noktasýndan aþaðýya koltuk oyuntu derinliði ½ iþaretleyiniz. Dik açý uygulayýnýz.
4
b2 noktasýndan aþaðýya kol boyunu iþaretleyiniz. Dik açý uygulayýnýz.4
b4 noktasýndan yukarýya 2 cm. iþaretleyiniz. Dik açý uygulayýnýz. 5
b3-5 arasý ½ + 1cm.yi 5 noktasýndan yukarýya iþaretleyiniz. Dik açý uygulayýnýz.
6
b3 noktasýndan yukarýya koltuk geniþliði ¼ iþaretleyiniz. Kb noktasý (kol birleþim
noktasý)
.
bKb noktasýndan baþlayarak 2 çizgisi üzerinde koltuk oyuntu çevresi ½ /. 0,5 cm.
arayýnýz. 7
b7 noktasýna dik açý uygulayýnýz. 8  9
b2 -7 arasý ½ + 1 cm.yi 2 noktasýndan içeriye iþaretleyiniz. 10
b2  10 arasýný 2ye bölünüz. 13
b8  3 arasý ½ + 1 cm.yi 2 noktasýndan içeriye iþaretleyiniz. 12
bKb ile 11 arasýný 2ye bölünüz. 11
b7 noktasýndan aþaðýya koltuk geniþliði ¼ + 1 cm. iþaretleyiniz.
b6 noktasýndan ve 5 noktasýndan içeriye 1 cm. iþaretleyiniz. 15  16
b16 noktasýndan baþlayarak 4 çizgisi üzerinde bilek geniþliði ½ iþaretleyiniz 17
b9 noktasýndan içeriye 1 cm iþaretleyiniz.
b13  10  14  12 noktalarýný cetvelle birleþtiriniz. Þekildeki gibi kol üst yuvarlaðýný
çiziniz.
bBedendeki kb-yan dikiþ ölçüsünü kol çiziminde kb noktasýndan aþaðýya iþaretleyiniz.
(kol alt dikiþi)
bKb 15  16  17  18  14 noktalarýný cetvelle birleþtiriniz.
bBedendeki akb-yan dikiþ ölçüsünü kol çiziminde kol alt dikiþinden yukarýya
iþaretleyiniz.
bKol kalýbýnýn kopyasýný alarak açma iþlemini yapýnýz.
bKb ve akb noktalarýný belirtiniz. Düz boy iplik çizgisini çiziniz.
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TEK PARÇALI TEMEL KOL KALIBI ÇÝZÝMÝ
ÖLÇÜLER
KOLTUK OYUNTU ÇEVRESÝ
KOLTUK OYUNTU DERÝNLÝÐÝ
KOLTUK GENÝÞLÝÐÝ
KOL BOYU
BÝLEK GENÝÞLÝÐÝ

1/2

1/4

:43 cm....21,5 cm
:39 cm....19,5 cm
:11 cm...................2,75 cm
:56,5 cm
:24 cm....12cm
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38 BEDEN

KOL KALIBININ SERÝ ÇÝZÝMÝ

b38 beden kol þablonunun kopyasýný alýnýz.
bBeden kalýplarýnýn seri çizimine uygun olarak kol kalýbý serilenir.
bBedende yan dikiþ sýçrama noktalarýndan kaç cm. içeri veya dýþarý iþaretlenirse kol
alt dikiþinden de ayný miktarda iþaretlenerek serileme yapýlýr.
bKol aðzýnda bilek ölçüsünde küçültme ve büyültme azaltýlýr.
bKol alt dikiþi sýçrama noktasýndan 1er cm., bilekte her iki yandan 0,25 cm., kol
üstünden 0,5 cm., dýþarý küçültürken içeri iþaretleyiniz.
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ÖN
2 cm.

D.B.Ý.

ÝSPANYOL KOL ÇALIÞMASI

ARKA

1/4 1/4 1/4

4 cm.

ÖN

ARKA

2 cm.
2 cm.

1/4

5 cm.

4 cm.

5 cm.

5 cm.

ÝÞLEM BASAMAKLARI
bKolun dirsekten yukarýsýnda hiçbir iþlem yapýlmaz.
bDirsek çizgisinden her iki taraftan içeri 2 cm. giriniz.
bKol aðzýndan 4er cm. geniþletiniz.
bDirsek çizgisi 4e bölünür ve aþaðýdan yukarý kesilir.
bDirsekten yukarýsýný da ayýrýnýz.
bKol aðzýnda böldüðünüz parçalarýn aralarýna 5er cm. bolluk veriniz.
bDirsekten aþaðý 2 cm. ininiz.
bKol altýný düzeltip þablon kalýbýný hazýrlayýnýz.
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ÇEÞÝTLÝ KISA YOLLAR

KB

Kol ortasý

ÜSTÜ BOL KOL ÇÝZÝMÝ

AKB
3 cm.

b Kýsa kol kopyasýný alýnýz.
b Kol ortasýndan yukarýda aþaðý açýp 6
cm. bolluk veriniz.
b Araya verdiðimiz bolluðun yarýsý kadar
yukarý çýkýp yeni kol oyuntusu çiziniz.

KB

D.B.Ý

3 3

ÝÞLEM BASAMAKLARI

AKB

AKB

KB

ÝÞLEM BASAMAKLARI
b Kýsa kol kopyasýný alýnýz.
b Kol ortasýnda aþaðýdan yukarý açýp 6
cm. bolluk veriniz.
b Araya verdiðiniz bolluðun yarýsý kadar
aþaðý inip yeni kol oyuntusunu çiziniz.
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AKB
D.B.Ý.

KB

Kol ortasý

ALTI BOL KOL ÇÝZÝMÝ

3 3
3 cm.

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

RAGLAN KOLLU BLUZ ÇALIÞMASI
0,5 cm.

3 cm.

1
0,3 cm.

1/2
ölç
ülü
r

0,5 cm.
1

0,3 cm.

r
ülü
ç
l
ö
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3 cm.
1/2
1/2

eþitlenir

Eþitlenir

1/2
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RAGLAN KOLLU BLUZUN AÇILIMI

ÖN

ARKA

ÝÞLEM BASAMAKLARI

ÖN
KOL

ARKA
KOL

b Ön ve arka beden kalýbýnýn kopyasýný alýnýz.
b Ön kol kalýbýnýn k.b. noktasý bedenin kb.
noktasýna gelecek þekilde kol oyuntusuna
yerleþtiriniz.
b Omuz baþlarýnda 0.5 cm. bolluk veriniz.
b Yaka 3 cmden baþlayarak kb noktasýna kadar
kesik bir çizgiyle birleþtiriniz.
b Bu çizgiyi ölçüp 1/2sinden 1 cm. yukarý
iþaretleyiniz ve yakadan baþlayýp 1 noktasýndan
geçerek kb noktasýna kadar bir kavis çiziniz.
b Kolun üstünden 0,3 cm. çýkýp yakadan
baþlayarak omuz noktasýný yuvarlayýnýz ve bedeni
omuza ekleyiniz.
b Ön bedendeki iþlemleri arka bedende de
aynen uygulayýnýz.
b Bedenleri ve kollarý birbirinden ayýrýnýz þablon
kalýplarýný hazýrlayýnýz.
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BASÝT RAGLAN KOL VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ
1 cm.

3 cm.

1/2

eþitlenir

Ö.O.K.K.D.B.Ý.

1/2
ölç
ülü
r

1 cm.
3 cm.

ÖN

1/2
ARKA

Ö.O.K.K.D.B.Ý.

eþitlenir

r
lü
ü
ç
öl

ÝÞLEM BASAMAKLARI

ÖN
Model no ( )
Kalýp no ( )
1 adet

D.B.Ý.

A.O.K.K.D.B.Ý.

ÖN ARKA
Model no ( )
Kalýp no ( )
2 adet
ARKA
Model no ( )
Kalýp no ( )
1 adet

A.O.K.K.D.B.Ý.

1/2
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b Arka ve ön beden kalýbýnýn
kopyasýný alýnýz.
b Ön beden kalýbýnýn üzerinde
omuzda baþlayarak kol kalýbý
çiziniz.
b Yakadan aþaðý 3 cm. ininiz
ve kb noktasýyla birleþecek
þekilde kesik bir çizgi çiziniz.
b Kesik çizginin 1/2sini bulup
bu noktada yukarý 1 cm. çýkýnýz
ve bir kavis çiziniz.
b Beden KB noktasý ile yan dikiþ
arasýndaki oyuntuyu ölçüp kola
eþitleyiniz.
b Beden ve kol kalýbýný ayrý
kopya alýnýz ve þablon kalýplarýný
hazýrlayýnýz.
b Ayný iþlemleri arka bedende de
uygulayýnýz.

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

BASÝT RAGLAN KOLLU BEDEN KALIBININ SERÝ ÇÝZÝMÝ
K.D 1/2

0,25 0,25
0,25

Beden seri farký
1/4
1 cm

1 cm

K.D 1/2
K.D

0,5
cm

0,25

Arka yaka farký
0,2

36
38
40

Arka yaka farký
0,2

K.D 1/2
0,25

K.D

Bilek geniþliði
1/4

0,25

0,25
Beden seri farký
1/4
1 cm
1 cm

36
38
40

36
38
40
1 cm

1 cm

ÝÞLEM BASAMAKLARI
bRaglan kollu bluzun beden ve kol kalýplarýnýn kopyasýný alýnýz.
bSýçrama yönlerini belirtiniz.
bBedenler arasýndaki 4 cm. dikkate alýnarak beden yan dikiþlerinden 1er cm.
geniþletiniz.
bYakadan yularý 0,5 cm., omuz kýsmýndan 0,25 cm. yana yaka farký 0,2 cm. çýkýnýz.
(koltuk derinliði farký 0,5 cm., K.D ½= 0,25 cm.)
bKol kalýbý yanlarda 1 cm., kol aðzýnda bilek geniþliði farký 0,5 cm., iki yandan eþit
olarak iþaretleyiniz.
bOmuzdan yukarý K.D= 0,5 cm. ½si 0,25 cm. iþaretleyiniz.
bBüyültürken dýþarý, küçültürken içeri iþaretleyiniz.
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JAPONE KOL ÇÝZÝMÝ ÝÞLEM BASAMAKLARI
1 cm

1 cm

bÖn ve arka temel beden kalýbýnýn kopyasýný alýnýz.
bKol kalýbýný ortadan ikiye ayýrýnýz.
bÖn kol kalýbýný omuzda 1 cm. üstüste bindiriniz, kol oyuntusunu yan dikiþ köþesinden
saða 3 cm. iþaretleyip kol kalýbýný yerleþtiriniz.
bYan dikiþte bel çizgisinden yukarý 5 cm. çýkýnýz ve saða 6 cm. iþaretleyiniz.
bDirsek çizgisinden aþaðý 2 cm. ininiz.
bBelden baþlayýp 6 cm. noktasýndan geçip, dirsekteki 2 cmden geçerek kol aðzýnda
birleþtiriniz.
bArka bedeni ön beden üzerinden kopyasýný alýnýz ve ayný yöntemi uygulayýnýz.
bÝstenirse takma kol çalýþmasý da yapýlabilir.
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NORMAL KAPANMA PAYI
Ýlk ilik bir düðme çapý kadar
boþluk býrakýlarak iþaretlenir.

2/3 2/3

Ýlik boyu, ön ortasýndan 1/3ü
sola 2/3ü saða gelecek þekilde
iþaretlenir.
2 cm.
kapanma
payý

ÝÞLEM BASAMAKLARI
b Kapanma payý düðme çapýna
göre ayarlanýr.
b Ýçe dönme payý, kapanma
payý + 1 cm= 3 cm. ön ortasýnda
içeri iþaretlenir.
b Kapanma payý ile içe dönme
payý bütün olarak kopyasý alýnýr
ve ters çevrilip içe dönme payý
çýkýlýr.
b Ýlik boyu, düðme kalýnlýðýnda
göre 0.5 cm. ilave edilerek
iþaretlenir.

Ö.D.D.B.Ý.

KLAPA

3 cm.

3 cm.
kapanma
payý

TEK DÜÐMELÝ BASÝT PAT ÇALIÞMASI

b Kapanma payý düðme çapýna
göre ayarlanýr.
b Ýçe dönüþ payý, düðme çapý
iki katý=4 cm. olarak iþaretlenir.
b 1 cm. dikiþ payý iþaretlenir.
b Ayný oranlar sað ön kalýbýna
da iþaretlenir.

Ö.D.D.B.Ý.

Dikiþ payý
Ýçe dönme payý
Kapanma payý

ÝÞLEM BASAMAKLARI

1 4 2
cm cm cm
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sað ön

2

4

1

1

3,8

3,8

pat geniþliði
4

kapanma payý

Gizli pat Geniþliði

Gizli pat Güvenliði

Ö.O.D.B.Ý

Dikiþ Payý

Ö.O.D.B.Ý

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

2

sað ön

2

GÝZLÝ PAT ÇALIÞMASI ÝÞLEM BASAMAKLARI

Ö.O.D.B.Ý

8.cm

Ö.O.D.B.Ý

2/3

1/3

bÖn ortasýndan dýþarý 2 cm. kapanma payýný, 4 cm. pat geniþliðini 3.8-3.8 cm. gizli pat
geniþliðini, 1 cm. dikiþ payýný çýkýnýz ve çiziniz. 2 cm. ön ortasýndan içeri patýn bedende geleceði
yeri iþaretleyiniz.
bSað ön ortadan dýþarý 2 cm. kapanma payý, 4 cm. içe dönüþ payý, 1 cm. dikiþ payýný çýkýnýz.
Ýlikleri ön ortasýna eþit aralýklarla iþaretleyiniz.
bKATLAMA ÞEKLÝ: Ýlk olarak dikiþ payýný içe kývýrýnýz. 3.8 cm. paylarý birbirine bakacak þekilde
katlayýnýz. 4 cm. 2cm.ýn altýna gelecek þekilde dönüþ payýný katlayýnýz.

sol ön

sað ön

8.cm

16.cm

8.cm
kruvaze payý

klapa

KRUVAZE KAPANMA PAYI ÝÞLEM BASAMAKLARI
bKruvaze payý isteðe göre çýkýlýr.
bÖn ortasýndan kruvaze payý 8 cm. çýkýnýz. Yoksa ucundan içeri ve aþaðý 2 cm. düðme çapý
ininiz ve ilik yerini tespit ediniz.
b8 cm. aralarla diðer ilik yerlerini iþaretleyiniz ve ilik boyunun 1/3ü ön ortasýndan saða 2/3ü
ön ortasýndan sola gelecek þekilde iþaretleyiniz.
bAyný ölçüyü karþýya taþýyýp düðme yerlerini iþaretleyiniz.
bKruvaze payýnýn 2 katýný klapa olarak dýþarý çýkýnýz. Klapa dikiþli veya dikiþsiz olabilir.
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KONFEKSÝYON USULÜ BEDEN VE KOL KALIBI ÝÞLEM BASAMAKLARI
aSað tarafa bir dik çiziniz.
aDik açýnýn köþesinden aþaðý 2 cm. arka yaka düþüklüðünü iþaretleyiniz.
aBu noktadan aþaðý sýrayla koltuk derinliði 19 cm., arka uzunluk 40 cm., kalça
düþüklüðü 20 cm., model boyu 100 cm. iþaretleyiniz.
aBu noktalarý dik açý ile sola uzatýnýz.
aKöþe noktadan sola arka yaka geniþliði 7 cm., daha sonra omuz geniþliði 13 cm.
iþaretleyiniz. Omuz noktasýndan aþaðý 3 cm. omuz düþüklüðünü iþaretleyip yeni omuz
çizgisini çiziniz. Yaka kavisini çiziniz.
aBeden çizgisinden sola önce arka geniþlik 19 cm. iþaretleyip dik olarak yukarý uzatýnýz.
Çizgi üzerinden yukarý 5 cm. KB noktasýný iþaretleyiniz.
aDaha sonra beden 1/4= 22 cm. sola doðru iþaretleyiniz. Bele dik indiriniz.
aOmuz baþýndan baþlayarak KB noktasýndan geçerek beden geniþliðinde bitecek
þekilde koltuk oyuntusunu çiziniz.
aBelden içeri pens payý 2 cm. giriniz. Kalça çizgisinden sola kalça 1/4= 24 cm.
iþaretleyiniz ve etek ucuna dik ininiz.
aBelden kalçaya kadar kavisle birleþtirip kalça kavisini çiziniz.
aBelin 1/2sine geniþliði diðer pens payý olan 2,5 cm. , yukarý ve aþaðý uzunluðu
12 cm. olacak þekilde bir pens çiziniz. Ön pensin aþaðý uzunluðu 9 cm. olarak
belirleyiniz.
aArka ortadan aþaðý 7 cm. inip ön yaka oyuntusunu çiziniz, böylece kalýbýnýz hem
ön hem de arka olarak kullanýlabilir.
aOmuzu geliþine göre kol boyu kadar uzatýnýz. (56 cm.)
aKol aðzýný dik açý yapýp 12 cm. iþaretleyiniz ve beden çizgisi ile birleþtiriniz.
aOmuz baþý ile koltuk altýný kesik bir çizgi ile birleþtiriniz ve bu çizgiyi 3e bölünüz.
aAþaðýdaki 1/3 noktasýný ikiye bölüp bu noktadan 0,5 cm. içeri iþaretleyiniz. Diðer
1/3 noktasýndan dýþarý 1,5 cm. iþaretleyiniz.
aBu noktalardan geçecek þekilde kol oyuntusu kavisini çiziniz.
aBeden kol oyuntusu ile kol oyuntusunu birbirine eþitleyiniz.
aKolun kumaþ katý kopyasýný alýnýz.
aKalýplarýn þablon kalýplarýný hazýrlayýnýz.
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omuz=13 cm.
3 cm
1/3

cm.

1/3

12 cm
ý 1/2=
z
ð
a
l
Ko

1/3

Arka uznluk=40 cm.

Beden 1/4 =22 cm.

1/2

1/2
88/4=22 cm.
70/4=17.5 cm.
96/4=24cm.
20 cm.
19 cm.
19 cm.
100 cm.
13 cm.
7 cm.
2 cm.
7 cm.

PENS HESABI
Beden 1/4 = 22 cm
Bel
1/4 = 17,5 cm
1/4 Bedende pens payý = 4,5 cm.
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2,5 cm.

0,9 cm.
ön pens
boyu
12 cm.
Ar pens
boyu

Kalça Düþüklüðü=20 cm

12 cm.

ÖLÇÜLER
Beden
Bel
Kalça
Kalça düþüklüðü
Arka geniþlik
Koltuk derinliði
Model boyu
Omuz
Arka yaka
Arka yaka düþüklüðü
Ön yaka düþüklüðü

0,5 Arka gen=19cm.

Kalça 1/4=24 cm
Model Boyu=100 cm.

56
yu =
o
b
l
Ko
tý
aþ ka
Kum

Ark
a y 2 cm.
aka
Ön
yak 7 cm
a

Koltuk Derinliði = 19 cm.

KONFEKSÝYON USULU BEDEN VE KOL KALIBI

ÖN VE ARKA ORTASI

38 BEDEN

ÝSMEK Modelistlik Kitabý
38 BEDEN

1 cm.

KONFEKSÝYON USULÜ BEDEN KALIBI ÞABLON ÇÝZÝMÝ
1 cm.

1 cm.

1 cm.

ÖN

1 cm.

ARKA
A.O.D.B.Ý.

Ö.O.K.K.D.B.Ý.

1 cm.

1 cm.

3 cm.

3 cm.
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38 BEDEN

KONFEKSÝYON BEDEN KALIBI SIÇRAMA NOKTALARI VE SERÝ ÇÝZÝMÝ
(ÇÝFT TARAFLI SERÝ)
KD.
0,5 cm.

KD.
0,5 cm.

KD.
0,5 cm.

KD.
0,5 cm.

Bed.Seri
Farký
1/4 1/2 =
0,5 cm.

KD.
KD.
0,5 cm. 0,5 cm. Bed.Seri

Farký
1/4 1/2 =
0,5 cm.

0,5 cm.

Beden Seri farký
1/4 1/2si
0,5 cm.

0,5 cm.
0,5 cm. 0,5 cm.

0,5 cm.
0,5 cm.

0,5 cm.

0,5 cm.

0,5 cm. 0,5 cm.

0,5 cm.

0,5 cm.

ÝÞLEM BASAMAKLARI
aÖn ve arka beden kalýplarýn kopyasýný alýnýz ve sýçrama yönlerini iþaretleyiniz.
aBedenler arasýndaki 4 cm. farký dikkate alarak bulduðunuz seri oranýný çift taraflý seri olduðu
için bedenin arka ortasý ve yan dikiþten eþit iki parçaya bölerek çýkýnýz.
aOmuzdan yukarý koltuk derinliði seri farký 0,5 cm yukarý çýkýnýz.
aArka ortada, yakadan dýþarý 0,5 cm çýkýnýz. Omuz farkýný da yaka tarafýndan 0,3 cm çýkarak
hem omuzu 0,3 cm büyütmüþ hem de yakayý 0,2 cm büyütmüþ olursunuz.
a Ayný iþlemleri ön bedende de tekrar ediniz.
a Büyütürken çýktýðýnýz iþlemleri, küçültürken içeri giriniz.
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38 BEDEN

13

KB
KB: Koltuk Gen.1/4=3 cm.
3 cm6a

15

12

10
9

1
A.Y= 6,4

1,5 22
Ön. Gen. 19.5

8

Ön ortasý

Ýlaveli Bed. Gen. 1/2=24.25 cm

25 1 1

16

Tam Boy
Beden Geniþliði
Bel
Kalça
Koltuk Derinliði
Arka Uzunluk
Ön uzunluk
Arka Geniþlik
Koltuk Geniþliði
Ön Geniþlik

6

: 160 cm.
Ýlaveli Bed.Gen.1/2=24.25
: 88 cm.
: 70 cm
: 94 cm.
: 19.3 + 1,5 = 20,8 cm.
: 40 cm.
1 26
: 44 cm.
: 16,5 + 1 = 17,5
: 9,5 + 2 = 11,5
: 18 + 1,5 = 19,5
½ Bed. Gen= 44 + 4,5 = 48,5
ilaveli ½ Bed. Gen.

27

28
Bolluk

Fazlalýk kalçaya verilir

ÝÞLEM BASAMAKLARI

14
Ar.geniþlik=17,5
5

Arka ortasý

7

1,5

Koltuk derinliði:20.8

24

PENSSÝZ TEMEL BEDEN ÇÝZÝMÝ
11
(GÖMLEK ÝÇÝN)

20

a.y+1,5=2,9

Ön uzunluk-2=42 cm.

19

0,5
=
2113

2

Arka uz:40

a.y+9,5=6,9

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

3

Kýç.Düþ:59.3

Ar.
A.Y.=6.4
Om
18
17
uz

4

Kalça:94/2=47+2,5=49,5

aARKA: Sað kenara bir dik açý çiziniz. Köþeden aþaðý, koltuk derinliði, arka uzunluðu, kalça düþüklüðü
ölçüsünü iþaretleyiniz ve sola uzatýnýz.
aBeden çizgisinden sola, arka geniþlik: 17.5 cm. ölçüsünü ve ilaveli beden ½ = 24.25 cm. ölçüsünü
iþaretleyiniz, bir dik çizerek yan dikiþi kapatýnýz.
aOmuz çizgisinden sola, arka yaka= 6.4 cm. ölçüsünü iþaretleyip 2 cm. yaka yüksekliði çýkýnýz.
aArka geniþlik çizgisini dik olarak yukarý uzatýp, omuz çizgisi ile birleþtiriniz. Bu noktadan 1.5 cm. aþaðý
inip, 1.5 cm. dýþarý çýkýnýz.
a1.5 cm. aþaðý indiðini nokta ile arka geniþliði iþaretlediðiniz nokta arasýnýn ¼ünü bulunuz ve bu noktadan
dýþarý 1.5 cm. çýkýnýz.
aArka ortadan baþlayarak kavisle yaka yüksekliðini birleþtirerek yaka oyuntusunu çiziniz.
aYaka yüksekliði ile omuzda dýþarý çýktýðýmýz 1.5 cm. birleþtirerek omuz çizgisini çiziniz.
aOmuz uç noktasýndan baþlayarak aþaðýdaki 1.5 cm. noktasýnda geçerek yan dikiþe kadar bir kavis çizerek
kol oyuntusunu oluþturunuz.
aÖN: Ön geniþlik: 19.5 cm. ve ilaveli beden ½ =24.25 ölçüsünü iþaretleyiniz. Dik açý ile yan dikiþ ve ön
.
ortasýný çiziniz. Ön ortasý çizgisini dik açý ile yukarýya arka kol oyuntusu /. 1 cm. iþaretleyiniz ve bu noktaya
bir yay çiziniz.
.
aÖn ortasý bel çizgisinden yukarý, ön uzunluk /. 2= 42 cm. ölçüsünü iþaretleyip dik açý ile ön ortasýný
kapatýnýz.
aKöþe noktadan saða, arka yaka= 6.4 cm. çapraz arka yaka + 0,5=6.9 cm. aþaðýya arka yaka + 1.5=7.9
cm. ölçülerini iþaretleyerek ön yaka oyuntusunu çiziniz.
.
aArka omuz ölçüsünün /. 5ini, ön yakada çizilen yay üzerine iþaretleyiniz. Koltuk derinliðinin ½ sinden
1.5 cm. içeri girerek, bu noktadan geçecek þekilde ön kol oyuntusunu çiziniz.
aYan dikiþlerden belde 1 cm. daraltma yapýnýz. Kalçada bolluk ölçüsünü ekleyiniz.
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TEMEL BEDEN KOL ÇALIÞMASI VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ
.5 PENSÝZ
K

2 cm

lt.O
y.Ç
ev.
1/2
+2
1,5
=2
4c
0,8
m.

1cm.

AKB

1cm.

8 - 9 - 10
1,2

AKB

KB

0,5

Düz Boy Ýplik

Kol boyu-Manþet Gen.2/3=52,5

22
,5=
0
/2+
1,2
v.1
e
Ç
y.
O
0,5
.
Klt
1/4
1/4
1/4
Beden Seri farký
1/4 1/2si
0,8 KB

Klt.Oy.Yük.1/3=12,5

38 Beden

38 Beden
Model No: ( )
Kalýp No : ( )
KOL
2 Adet

1cm.

1,2

0,5

Koltuk yüksekliði
Koltuk çevresi
Koltuk geniþliði
Kol boyu
Manþet boyu:21.5 2 cm Bilek geniþliði
Manþet geniþliði
Manþet Boyu
ÝÞLEM BASAMAKLARI
6 cm

: 37,5 cm
: 44 cm.
: 11,5 cm.
: 56,5 cm.
: 16,5 cm.
: 3 cm.
: 21,5 cm.

38 Beden
Model No: ( )
Kalýp no : ( )
MANÞET : 2 Adet

aDosya kaðýdýnýza düz bir çizgi çiziniz.
aBu çizginin uç noktasýndan aþaðýya, koltuk oyuntu yüksekliði 1/3 ölçüsünü iþaretleyiniz ve
bu noktayý saða ve sola uzatýnýz.
.
aYine uç noktada kol boyu ölçüsünden manþet geniþliðinin 2/3 ölçüsünü çýkararak, (56,5 /.
4 = 52,5 cm) kol boyunu iþaretleyiniz ve bu noktayý saða ve sola uzatýnýz.
aUç noktadan beden çizgisine doðru çapraz olarak koltuk oyuntu çevresi ½ + 2 ölçüsünü
saða doðu iþaretleyiniz ve dik açýyla bileðe kadar uzatýnýz.
aUç noktada beden çizgisine doðru çapraz olarak koltuk oyuntusu çevresi ½ + 0,5 cm. ölçüsünü
sola doðru iþaretleyiniz ve dik açýyla bileðe kadar uzatýnýz.
aBilek noktalarýndan 2 cm. içeri girerek bileði daraltýnýz. Ýki uçtan aþaðýya 0,5 cm. inerek kol
aðzýný kapatýnýz.
aKol ortasýnda sað tarafýn ½ sine 9 cm. uzunluðunda bir yýrtmaç yeri çiziniz.
aKol oyuntusu yapmak için, çizdiðimiz çapraz çizgileri 4e bölünüz.
aBu ¼ noktalarýndan sað tarafta üstten 1.5 cm. ortada 0,8 cm. altta 0,5 cm. içeri iþaretleyiniz.
aSol tarafta üstten 1.2 cm. ortada 0,5 cm. yukarý, altta 0,8 cm. içeri iþaretleyerek, bu
noktalardan geçerek kol oyuntusunu çiziniz.
aBedendeki KB noktalarýný ölçerek kola iþaretleyiniz.
a23.5 cm uzunluðunda 6 cm geniþliðinde bir manþet çiziniz.
aKopyasýný alýp þablonu hazýrlayýnýz. Çýtlarýný, düz boy çizgisini ve þablon üzerine yazýlmasý
gereken yazýlarý yazýnýz.
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38 Beden

PENSSÝZ BEDEN KALIBI
SIÇRAMA NOKTALARI VE SERÝLEME

K.D
0,5 cm.
K.D
0,5 cm.

K.D
0,5 cm.

K.D
0,5 cm.Arka yaka

Arka yaka K.D
0,2 cm. 0,5 cm.

0,2 cm.

Omuz + Yaka farký
0,5 cm.

K.D
0,5 cm.

Omuz + Yaka farký
0,5 cm.

1 cm. Bed.Seri Farký 1 cm.
1/4 =1 cm

36
38
40

1 cm.

1 cm.

1 cm.

36
38
40

1 cm.

ÝÞLEM BASAMAKLARI
bÖn ve arka beden kalýplarýnýn kopyasýný alýnýz.
bSýçrama yönlerini iþaretleyiniz.
bArka bedende bedenler arasýndaki 4 cm. farký dikkate alarak 1er cm. yan dikiþlerden dýþarý
çýkýnýz.
bOmuzdan ve yakadan yukarý koltuk derinliði farký olan 0,5 cm.iþaretleyiniz.
bAyrýca yaka farký olarak 0,2 cm. farký yakadan sola iþaretleyiniz.
bOmuzdan dýþarý omuz farký 0,3 cm. ve yakadan girdiðimiz 0,2 cm. ekleyerek toplam 0,5
cm. çýkýnýz. (Yakadan 0,2 cm. girdiðiniz için omuzdan 0,3 cm. çýkmýþ olursunuz.)
bBu oranlarý birleþtirerek kalýbý bir beden büyütünüz, küçültmek istediðinizde ayný oranlarý
içeri iþaretleyerek çiziniz.
bKalýbý iki beden birden büyütmek istediðinizde bedenler arasýndaki farklar toplanarak çýkýlýr.
Ancak koltuk derinliði farký yine 0,5 cm. çýkýlýr çünkü bu fark hep 0,5 cm. olarak büyür ve
küçülür.
bAyný iþlemler ön beden için de geçerlidir.
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PENSSÝZ BEDEN ÜZERÝNE BAYAN GÖMLEÐÝ ÇALIÞMASI
38 Beden

7 cm.
ÖN ROBA
2 cm.

3 cm.

13 cm.

A.Y.=8 cm

2,5 mm
pili payý

Yaka Çev.1/2=19 cm.
11 cm.
A.O.D.B.Ý.
K.K.

dikiþ payý
Ýçe dönüþ payý
kapanma payý
Ö.O.D.B.Ý.

5

3 cm.
2 cm.

ARKA OBA

5 cm.

A.O.K.K.

1 cm.

1 4 2

b Penssiz beden ön ve arka kalýbýnýn kopyasýný

alýnýz.

b Arka ortadan aþaðý 13 cm. kol oyuntusundan

129

3 cm
22 cm
5 cm

MANÞET

YAKA

3 cm

Yýrtmaç boyu
9 cm

ÖN

Kol boyu:54 cm.

aþaðý 7 cm. ininiz ve kavisle birleþtirip robayý
oluþturunuz.
b Robanýn altýndan dýþarý 2.5 cm. pili payýný çýkýnýz.
b Ön ortadan dýþarý 2 cm. kapanma payý, 4 cm.
içe dönüþ payý, 1 cm. dikiþ payýný çýkýnýz.
b Beden çizgisinde, ön ortasýndan yukarý 5 cm.
kol oyuntusundan yukarý 5 cm. çýkýnýz. Ön
ortasýndan saða 11 cm. iþaretleyip üçgen
oluþturacak þekilde birleþtirip ön robayý oluþturunuz.
b Ayaklý erkek yaka çizimini yapýnýz.,
bPenssiz beden kol kalýbýnýn kopyasýný alýnýz ve
üzerinde 9 cm.lik yýrtmaç boyunu ve 3 cm.
geniþliðinde iki pili yeri iþaretleyiniz.
b24 cm. boyunda 5 cm. geniþliðinde manþet
çizimi yapýnýz.
bKalýplarýn þablonlarýný hazýrlayýnýz.

2 cm
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ÇEÞÝTLÝ MANÞET ÇALIÞMALARI

38 Beden
13 cm.

ÝÞLEM BASAMAKLARI
BASÝT MANÞET

4 cm.

1/2

b 22 cm. boyunda 4 cm. eninde

Manþet boyu: 22 cm.

bir dikdörtgen hazýrlayýnýz.
b Ýki tarafýndada 1er cm. içeri
iþaretleyiniz.
b Bir tarafýnda düðme, diðer
tarafýna ilik açýnýz.
b Ýki uç istenirse sivri veya yuvarlak
yapýlýr.

MANÞET 4 Adet
Kesim

KAPAKLI MANÞET

8 cm.

b 23 cm. boyunda 4 cm. eninde
bir dikdörtgen hazýrlayýnýz.
b Ýki tarafýndan 1,5 cm. içeri
iþaretleyiniz.
b Ýçeri girilen 1,5 cm. noktalarýndan
yukarýya 8 cm. çýkýp 1er cm.
geniþletiniz.
b Üst kýsmý kapatýp manþet çizimini
bitiriniz.

Manþet boyu: 23 cm.

Adet
MANÞET 4Kesim

UZUN MANÞET
b22 cm. boyunda, 12 cm. eninde
bir dikdörtgen hazýrlayýnýz.
bDikdörtgeni 3 eþit parçaya
bölünüz ve yukarýdan aþaðýya
çýtlatýnýz.
bYukarýdan açýlan kesikleri 1,5 cm.
vererek üst kýsmý geniþletiniz.

12 cm.
1/3

1/3

1/3

Manþet Boyu= 22 cm.
1,5

1,5

MANÞETÝN BELLÝ BÝR
ÖLÇÜSÜ VARDIR
Çocuk Manþet Boyu: 18 cm.
Küçük Bedenler Ýçin: 22 cm.
Büyük Bedenler Ýçin: 24-26 cm.dir.
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BEDENE TAKILAN YAKALAR
HAKÝM YAKA ÇÝZÝMÝ
aSayfanýzýn sað tarafýna bir dik açý çiziniz. (Arka Ortasý)
aDik açýnýn alt köþesinden sola doðru arka yaka ve boyun çevresinin ½sini iþaretleyiniz.
aDik açý uygulayarak çizgiyi yukarýya doðru uzatýnýz.
aSað taraftan yukarýya 4 cm. sol taraftan yukarýya önce 2 cm. sonra 4 cm. iþaretleyiniz.
aÞekilde görüldüðü gibi yakanýn alt ve üst kýsmýný çiziniz. Üst köþeden içeriye 1 cm.
giriniz.
aYakanýn kopyasýný alýp, dikiþ paylarýný veriniz. Gerekli yazý ve iþaretleri belirtiniz.
ÞÖMÝZÝYE YAKA ÇÝZÝMÝ
aSayfanýn sað tarafýna bir dik açý çiziniz. (Arka Ortasý)
aDik açýnýn alt köþesinden sola doðru arka yaka ve boyun çevresinin ½sini iþaretleyiniz.
aDik açý uygulayarak çizgiyi yukarýya doðru uzatýnýz.
aSað taraftan yukarýya önce 1 cm. sonra 6 cm. iþaretleyiniz.
aSol taraftan yukarýya önce 0.5 cm. sonra 6 cm. iþaretleyiniz. 6 cm. iþaretlediðiniz
noktadan dýþarýya 4 cm. iþaretleyiniz.
aÞekildeki gibi yakanýn alt ve üst kýsmýný çiziniz.
aYakanýn kopyasýný alýp, dikiþ paylarýný veriniz. Gerekli yazý ve iþaretleri belirtiniz.
BEBE YAKA ÇÝZÝMÝ
aSayfanýzýn sað tarafýna bir dik açý çiziniz. (Arka Ortasý)
aDik açýnýn alt köþesinden sola doðru boyun çevresinin ½sini iþaretleyiniz. Dik açý
uygulayarak çizgiyi yukarýya uzatýnýz.
aSað taraftan yukarýya sýra ile 5 cm., 1,5 cm. ve 4 cm. ölçülerini iþaretleyiniz.
aSol taraftan yukarýya 5 cm, içeriye ise 4 cm. iþaretleyiniz.
aÞekildeki gibi yakanýn alt ve üst kýsmýný çiziniz. Uç kýsýmlarýndan içeriye 2 cm. girerek
yakanýn yuvarlaklýðýný çiziniz.
aYakanýn kopyasýný alýp, dikiþ paylarýný veriniz. Gerekli yazý ve iþaretleri belirtiniz.
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GÖMLEK YAKASI
bSayfanýn sað tarafýna bir dik açý çiziniz.
bDik açýnýn alt köþesinden sola doðru arka yaka ve boyun çevresinin ½sini iþaretleyiniz.
bDik açý uygulayarak çizgiyi yukarýya doðru uzatýnýz.
bSað taraftan yukarýya önce 2,5 cm. sonra 4 cm. iþaretleyiniz.
bSol taraftan yukarýya sýra ile 2 cm. 2 cm. 6 cm iþaretleyiniz
bÞekildeki gibi yaka ayaðýný çiziniz. Ön ortasýndan dýþarýya kapanma payý 2 cm.

iþaretleyiniz. Yakanýn uç kýsmýndan dýþarý 2 cm. iþaretleyiniz. Yakanýn üst kýsmýný çiziniz.
bKopyasýný alýp dikiþ paylarýný veriniz. Gerekli yazý ve iþaretleri belirtiniz.

AYAÐI DÝKÝÞLÝ GÖMLEK YAKASI
bSayfanýn sað tarafýna bir dik açý çiziniz. (Arka Ortasý)
bDik açýnýn alt köþesinden sola doðru arka yaka ve boyun çevresinin ½sini iþaretleyiniz.
bDik açý uygulayarak çizgiyi yukarýya doðru uzatýnýz.
bSað taraftan yukarýya sýra ile 2,5 cm., 2,5 cm. ve 4 cm. iþaretleyiniz.
bSol taraftan yukarýya sýra ile 2 cm. 2cm. ve 6,5 cm. iþaretleyiniz.
bÞekildeki gibi yaka ayaðýný çiziniz. Ön ortasýndan dýþarýya kapanma payý 2 cm.

iþaretleyiniz. Yakanýn uç kýsmýndan dýþarý 1,5 cm. iþaretleyiniz. Yakanýn üst kýsmýný
çiziniz.
bYakanýn kopyasýný alýp dikiþ paylarýný veriniz. Gerekli yazý ve iþaretleri belirtiniz
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ÖLÇÜLER
Botun Çevresi=38/2=19 cm
Arka yaka=8 cm

BEDENE TAKILAN YAKALAR
HAKÝM YAKA VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ

A.Y

2 cm

4 cm

D.B:Ý

2 adet kesim

A.O.K.K

4 cm

Boyun çevresi 1/2 = 19 cm

ÞÖMÝZÝYE YAKA VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ

A.Y

0,5 cm

cm

2

cm

4

cm

D.B:Ý

A.O.K.K

1 cm

Boyun çevresi 1/2 = 19 cm

BEBE YAKA VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ

2 adet kesim

6 cm

6 cm

D.B:Ý

2 adet kesim

A.O.K.K

4 cm

2

5

cm

cm

1,
5

5 cm

4 cm B.Çev. 1/2 =19 cm

GÖMLEK YAKASI VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ

6 cm

D.B:Ý

2 adet kesim

A.O.K.K

2 cm

2 cm

4 cm

2 cm

A.Y

2 cm

2,5 cm

B.Çev. 1/2 =19 cm

AYAÐI DÝKÝÞLÝ GÖMLEK YAKASI VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ

1,5 cm

2 adet kesim

4 cm

7 cm

2 cm

A.O.K.K

2 adet kesim

2 cm
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2 cm

A.Y
B.Çev. 1/2 =19 cm

2,5 cm
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ERKEK YAKA ÇÝZÝMÝ
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aÖn beden kalýbýný bele kadar kopya alýnýz.
aBeden hattý üzerinde ön ortasýndan dýþarýya 2,5 cm. kapanma payý iþaretleyiniz.
aOmuz çizgisini bir miktar uzatýnýz. Yaka oyuntusundan dýþarý 2 cm. iþaretleyiniz.
aKapanma payý ile omuzdaki 2 cm. noktasýný cetvelle kesik çizgi olarak uzatýnýz. (Röver Hattý)
aOmuz baþýndan yukarýya arka yaka ölçüsünü röver hattý üzerinde iþaretleyiniz.
aYaka oyuntusu üzerinde, omuzdan aþaðýya 4 cm. inerek (Z) noktasýný iþaretleyiniz.
aPergeli (Z) noktasýna koyup, arka yaka ölçüsü kadar açýp bir yay çiziniz.
aYay üzerinde 4 cm. ve 2,5 cm. iþaretleyiniz. Bulduðunuz noktaya dik açý uygulayýnýz.
aDik açý çizgisi üzerinde 2,5 cm. ve 4 cm. iþaretleyiniz, dik açý uygulayýnýz. (Arka Ortasý)
aYaka oyuntusuyla, röverin kesiþtiði noktadan aþaðýya 5 cm. ininiz. Dik açý uygulayarak çizgiyi
sola doðru uzatýnýz. Çizgi üzerinde 7 cm. iþaretleyiniz. (Alt yaka ucu)

aAlt yaka ucu ile kapanma payýný kavisli çiziniz.
aAlt yaka ucuyla, röverle yakanýn kesiþtiði noktayý cetvelle birleþtiriniz. Bu çizgi üzerinde yaka
ucundan içeriye 4,5 cm. iþaretleyiniz.

aAlt yaka ucundan 3 cm. ara vererek 5 cm. iþaretleyiniz ve üst yakayý çiziniz.
aArka ortasýndaki 2,5 cm. ile röver hattýný birleþtiriniz.
aArka ortasýndaki 4 cm. ile yaka ucundaki 5 cm. birleþtiriniz.
aKlapa için omuzdan 3 cm., kapanma payýndan içeriye 9 cm. iþaretleyiniz ve bu noktalarý
birleþtiriniz.

aÝlik yerlerini belirleyiniz.

ERKEK YAKA ÇÝZÝMÝ AÇMA ÝÞLEMLERÝ
aBedenin, klapanýn, üst yakanýn ve alt yakanýn kopyasýný alýnýz.
aKalýplarýn ön ortasýný, düz boy iplik çizgisini ve röver hattýný belirtiniz..
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BEDENDEN ÇIKAN YAKALAR
ERKEK YAKA ÇÝZÝMÝ

4

4 cm

cm
5
2,
cm

Arka yaka

2 cm

3 cm
4 cm

5 cm

5 cm

4,5

7 cm

Kb

D.B.Ý

2,5 cm

Ö.O

3 cm

9 cm
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ERKEK YAKA KALIBI AÇMA ÝÞLEMLERÝ

D.B.Ý

ÜST YAKA
1 adet kesim

KLAPA
2 adet kesim

D.B.Ý

D.B.Ý

Ö.O

Ö.O

ÖN BEDEN
2 adet kesim
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A.Ç.K.K
D.B.Ý

ALY YAKA
1 Adet kesim
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ÞAL YAKA ÇÝZÝMÝ ÝÞLEM BASAMAKLARI

aÖn beden kalýbýný bele kadar kopya alýnýz.
aBeden hattý üzerinde ön ortasýndan dýþarýya 2,5 cm. kapanma payý iþaretleyiniz.
aOmuz çizgisini bir miktar uzatýnýz. Yaka oyuntusundan dýþarý 2 cm. iþaretleyiniz.
aKapanma payý ile omuzdaki 2 cm. noktasýný, cetvelle kesik çizgi olarak uzatýnýz.
(Röver Hattý)
aOmuz baþýndan yukarýya arka yaka ölçüsünü röver hattý üzerinde iþaretleyiniz.
aYaka oyuntusu üzerinde omuzdan aþaðýya 4 cm. inerek (Z) noktasýný belirleyiniz.
aPergeli (Z) noktasýna koyup, arka yaka ölçüsü kadar açýp bir yay çiziniz.
aYay üzerinde 4 cm. ve 2,5 cm. iþaretleyiniz. Bulduðunuz noktaya dik açý uygulayýnýz.
aDik açý çizgisi üzerinde 2,5 cm. ve 5 cm. iþaretleyiniz. Dik açý uygulayýnýz. (Arka
Ortasý)
aYaka oyuntusuyla röverin kesiþtiði noktadan aþaðýya 3 cm. ininiz, dik açý uygulayarak
çizgiyi sola doðru uzatýnýz. Çizgi üzerinde 5 cm. iþaretleyiniz.
a5 cm. iþaretlediðimiz nokta ile kapanma payýný ve arka ortasýndaki 5 cm.lik noktayý
kavisli olarak çiziniz.
aArka ortasýndaki 2,5 cm. ile röver hattýný birleþtiriniz.
aÜst yakayý geliþi doðrultusunda uzatýnýz.
aKlapa için omuzdan 3 cm., kapanma payýndan içeriye 8 cm. iþaretleyiniz ve bu
noktalarý birleþtiriniz.
aÝlik yerlerini belirleyiniz.

ÞAL YAKA ÇÝZÝMÝ AÇMA ÝÞLEMLERÝ
aBedenin, klapanýn, üst yakanýn þekilde görüldüðü gibi kopyasýný alýnýz.
aKalýplarýn ön ortasýný, düz boy iplik çizgisini ve röver hattýný belirtiniz
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BEDENDEN ÇIKAN YAKALAR
ÞAL YAKA ÇÝZÝMÝ
5c

m
2,5

cm

4 cm

ARKA YAKA

3 cm

3c
m

2 cm

5 cm

2,5cm

Ö.O

D.B.Ý

2,5cm

8 cm
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ÞAL YAKA KALIBI AÇMA ÝÞLEMLERÝ

A.O

ALT YAKA
2 Adet Kesim

D.B.Ý

A.O

D.B.Ý

D.B.Ý

Ö.O.

Ö.O.

KLAPA
2 Adet Kesim
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ÖN BEDEN
2 Adet Kesim
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ÖLÇÜLER

BEDENDEN ÇIKAN YAKALAR
ÝÞLEM BASAMAKLARI

ÞEKÝL 3
aÖn ortasý beden çizgisinden yukarý 7 cm. çýkýnýz, sola 3 cm. çýkýp pat payýný çiziniz.
aOmuz çizgisini sola uzatýp üzerinde 2 cm. iþaretleyiniz.
aPat noktasýndan baþlayarak omuzdaki 2 cm.den geçerek röver çizgisini çiziniz.
aOmuzdan yukarý röver çizgisi üzerinde arka yaka 8 cm. iþaretleyiniz ve dik açý ile saða uzatýnýz.
Üzerinde 6 cm. ve 2 cm. iþaretleyiniz.
aSon iþaretlediðiniz 2 cm. ile omuzdan dýþarý çýktýðýnýz ilk 2 cm. noktasýný kesik çizgiyle
birleþtiriniz ve bu noktaya dik açý yapýnýz. Üzerinde 2 cm. ve 6 cm. iþaretleyip dik açý yapýnýz.
aYaka ile röver çizgisinin kesiþtiði noktadan aþaðý 5 cm. inip dik açý yapýnýz ve üzerinde 8
cm. iþaretleyiniz.
aArka orta noktasýndan baþlayarak, 8 cm. noktasýndan geçip 3 cm. aþaðýya inip ters kavisle
pat çizgisi ile birleþtirip yakayý tamamlayýnýz.
aÖn ortasýndan içeri 5cm., omuzdan 3cm. girerek klapa çiziniz.
aKlapanýn kopyasýný alarak, þablon kalýplarýný hazýrlayýnýz.

ÝÞLEM BASAMAKLARI
ÞEKÝL 4
aÖn ortasý beden çizgisinden aþaðý 3 cm. ininiz, sola 8 cm. çýkýp pat payýný çiziniz.
aOmuz çizgisini sola uzatýp üzerinde 3 cm. iþaretleyiniz.
aPat noktasýndan baþlayarak omuzdaki 3 cm.den geçerek röver çizgisini çiziniz.
aOmuzdan yukarý röver çizgisi üzerinde arka yaka 8 cm. iþaretleyiniz ve dik açý ile saða uzatýnýz,
üzerinde 5 cm. ve 3 cm. iþaretleyiniz.
aSon iþaretlediðiniz 3 cm. ile omuzdan dýþarý çýktýðýnýz ilk 3 cm. noktasýný kesik çizgi ile
birleþtiriniz. Bu noktaya dik açý yapýnýz. Üzerinde 3 cm. ve 9 cm. iþaretleyip dik açý yapýnýz.
aYaka ile röver çizgisinin kesiþtiði noktadan aþaðý 6 cm. inip dik açý yapýnýz ve üzerinde 12
cm. iþaretleyiniz.
a12 cm. noktasý ile pat çizgisini birleþtirip alt yakayý birleþtiriniz.
aAlt yaka ile üst yaka arasýna 1 cm. boþluk býrakýp üst yakayý tamamlayýnýz.
aÝstenirse yaka uçlarýný yuvarlayýnýz.
aÖn ortasýndan içeri 5 cm., omuzda 3 cm. girerek klapa çiziniz.
aKlapanýn kopyasýný alarak þablon kalýplarýný hazýrlayýnýz.
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BEDENDEN ÇIKAN YAKALAR

ÖLÇÜLER

CM

6

A.Y=
8

6

2

2

2

AMERÝKAN YAKA

3
KLAPA

3CM

8

5

3

7

Ö.O.D.B.Ý.

5

ÞEKÝL 3
5

3

A.Y=
8

CM

9

3

5

3

3

ÜST YAKA
KRUVAZE ERKEK YAKA

3

1CM

12
CM

6
KLAPA

5
3
Ö.O.D.B.Ý.

8 CM

5

ÞEKÝL 4
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BEDENDEN ÇIKAN DRAPE YAKALAR
ÖLÇÜLER

ÝÞLEM BASAMAKLARI
Þekil 1

aGöðüs pensini ön ortasý beden çizgisine
taþýyýnýz.
aOmuzdan içeri 3 cm. girip yukarý 3 cm. dik
açý yapýnýz.
7 CM

aÖn ortasýný yukarý uzatýnýz.

4
3

aOmuzda yukarý çýktýðýnýz 3 cm. noktasýndan
baþlayarak ön ortasýna dik açý yapýnýz.

3

8C
M

aOmuzdan aþaðý 8 cm. iþaretleyiniz.

Ö.O.K.K.D.B.Ý

a8 cm. noktasýndan baþlayarak omuzda yukarý
çýkýlan 3 cm.den geçerek yukarý 4 cm. kavis
çiziniz
aÖn ortasýndan yukarý 7 cm. çýkýp içe dönüþ
payýný iþaretleyiniz.
a7 cm. noktasýndan baþlayarak omuzdaki 4
cm. noktasýyla birleþecek þekilde içe dönüþ
payýný kapatýnýz.

ÞEKÝL 1

aÖn ortasý kumaþ katý olacak þekilde þablon
kalýbý hazýrlayýnýz.

ÝÞLEM BASAMAKLARI
Þekil 2

aYaka oyuntusunu 1,5 cm. geliþine yukarý
uzatýnýz.
aYakada omuz üzerine 6 cm. iþaretleyiniz.

1,5

aBeden çizgisinden aþaðý 2 cm. inip omuzdaki
6 cm. noktasý ile birleþtiriniz.

0,5
Ö
ÝK
PL
VÝ
RE
VE

1/2

N
SI
TA
OR

aYakada yukarý çýktýðýnýz 1,5 cm. noktasýndan
aþaðý 22 cm., ön ortasýndan yukarý 22 cm. ve
çapraz olarak çakýþacak þekilde birleþtiriniz.

1/2

0,5

CM
22

aBu çizginin ½sini bulup bu noktalardan
saða ve sola 0,5 cm. iþaretleyip kavisle
birleþtiriniz.

6

2

aBu üçgen parça ön ortasý vereve gelecek
þekilde kumaþ katýna yerleþtiriniz.
aKalýbýn kopyasýný alýnýz ve þablon kalýbýný
hazýrlayýnýz.
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2 CM

2
2

2,5 CM
2,5 CM
0,5 CM

15

A.O.K.K.D.B.Ý

Ö.O.K.K

15 CM

BAHRÝYELÝ YAKA

CM

3

15 CM

ÝÞLEM BASAMAKLARI

6

1C
1/2

15 CM

aÖn ve arka beden kalýplarýnýn ½sinin kopyasýný alýnýz.

M

1/2

aÖn ortasýndan aþaðý 15 cm. ininiz. Omuzdan saða
2 cm. iþaretleyip kesik çizgilerle 15 noktasý ile birleþtiriniz.
aArka ortada yakadan aþaðý 0,5 ininiz, omuzdan 2 cm.
sola, yeni yaka oyuntusunu çiziniz.

aYeni yaka oyuntularýndan yukarý dik açý uzatýnýz ve üzerinde arka yakadan yukarý 2,5 cm., 2,5 cm.
iþaretleyiniz.
aOmuzdan yukarý 2 cm., 2 cm. iþaretleyiniz ve bu noktalarý kavisle birleþtiriniz.
aYaka ve omuz noktalarý çakýþacak þekilde ön ve arkayý birleþtiriniz.
aÖn ortasýndan içeri 15 cm. iþaretleyiniz ve ½ noktasýndan yukarý 1 cm. çýkýp yaka ucunu kavisli çiziniz.
Yakanýn uç noktasýný omuz köþesi ile birleþtiriniz.
aArka orta yakadan aþaðý 15 cm. iþaretleyip kol oyuntusuna doðru dik açý yapýnýz, kol oyuntusundan
içeri 3 cm. girip omuz köþesindeki ön yaka ile birleþtiriniz.
aYaka ucunda yukarý 6 cm. çýkýp ön üçgen parçayý hazýrlayýnýz.
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A.Y=8,5
CM

38 BEDEN

4 CM
4

2

MODEL UYGULAMALI ELBÝSE ÇALIÞMASI

2 CM

7 CM

9 CM
2 CM

3 CM
5 CM

3 CM

3 CM

3 CM 3 CM

ÝÞLEM BASAMAKLARI

aÖn ve arka beden kopyasýný alýnýz
aARKA: Kol oyuntusu pensini omuza taþýyýp boyunu kýsaltýnýz.
aYan dikiþi düzleyiniz ve pensleri bolluk olarak býrakýnýz
aÖN: Beden çizgisinden dýþarý 3 cm. pat payýný çýkýnýz.
aSivri þal yaka çizimi yapýnýz (þekildeki gibi).
aYan dikiþi düzleyiniz ve pensi bolluk olarak býrakýnýz.
aGöðüs pensi uç noktasýndan 1 cm. sola, kol altý yan dikiþten aþaðý 3 cm. ininiz ve cep aðzýný
çiziniz.
a5 cm. geniþliðinde cep kapaðý çiziniz ve sol ucunu yuvarlayýnýz.
aÖn ortasýndan içeri 3 cm. girip, cep kenarý ile birleþtirip kup çizgisini çiziniz.
aKalýplarýn kopyasýný alýnýz, þablon kalýplarýný hazýrlayýnýz.
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MODEL UYGULAMALI ELBÝSE AÇILIMI VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ
38 BEDEN
38 BEDEN
MODEL NO( )
KALIP NO ( )
KOL
2 ADET

38 BEDEN
MODEL NO( )
KALIP NO ( )

4 CM

4 CM

4 CM

4 CM

2 CM

2 CM

ÖN
2 ADET

5 CM
38 BEDEN
MODEL NO( )
KALIP NO ( )
YAKA

38 BEDEN
MODEL NO( )
CEP KAPAÐI
4 ADET
38 BEDEN

KALIP NO ( )
ARKA
1 ADET

MODEL NO( )
KALIP NO ( )
ÖN YAN
2 ADET

5 CM
2,5 CM
2,5 CM

2,5 CM
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A.O.K.K.D.B.Ý

2 ADET
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38 BEDEN

MODEL UYGULAMALI ELBÝSE ÇALIÞMASI
2 CM

2 CM
1 CM
1/2

2 CM
12 CM

1/2
ÖL
R

LEN

LÜ

EÞÝT

ÇÜ

15 CM

ÝR

2

2

2 CM

2 CM

18 CM

5 CM

5 CM

18 CM

ÝÞLEM BASAMAKLARI
aKol oyuntusundaki pens ucundan baþlayarak beldeki pens ucuyla birleþecek þekilde kavisli olarak birleþtiriniz.
Arka ortadan sola 18 cm. gelip pens ucunu bu noktayla birleþtiriniz.
aYan dikiþten sola 5 cm. çýkýp kalça ile birleþtiriniz.
aKalçadan yukarý 2 cm. çýkýp kavisle birleþtiriniz.
aYakayý omuzdan 2 cm., arka ortadan 1 cm. inerek yeni yaka çizimi yapýnýz.
aÖN: Ön ortadan aþaðý 15 cm. aþaðý, 2 cm. saða gelip yeni yakayý çiziniz.
aKol oyuntusunun ½sinden baþlayarak bir kup çiziniz ve kupun alt ucunu arka bedende olduðu gibi
ayný ölçüleri kullanarak birleþtiriniz.
aYakadan aþaðý 12 cm., kuptan yukarý 2 cm. çýkarak roba kalýbýný çiziniz.
aÖn ortasýnda dýþarý 2 cm. çýkýp kupunuzu çiziniz.
aKalýplarýn kopyalarýný alýnýz. Þablon kalýplarýný hazýrlayýnýz.
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MODEL UYGULAMALI ELBÝSE AÇILIMI
VE ÞABLON ÇALIÞMASI

38 BEDEN

D.B.Ý.

D.B.Ý.

ÖN KOL
PERVAZ
2 ADET

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ARKA ÜST
1 ADET

ÖN
PERVAZ
2 ADET

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ARKA KUP
2 ADET

D.B.Ý.

D.B.Ý.

O.D.D.B.Ý.

O.D.K.K.D.B.Ý.

PENS KA
PATILIR

O.D.D.B.Ý.

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ÖN ÜST
2 ADET

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ÖN KUP
2 ADET

DÜZELTÝLÝR

D.B.Ý.

ARKA
PERVAZ
2 ADET

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ÖN KUP
2 ADET

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ARKA ALT KUP
2 ADET

2 CM.

O.D.K.K.D.B.Ý.

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ARKA ALT KUP
2 ADET

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ARKA ALT
1 ADET

D.B.Ý.

D.B.Ý.

O.D.K.K.D.B.Ý.

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ARKA ALT
2 ADET

2 CM.
2 CM.

147
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38 BEDEN

MODEL UYGULAMALI STRABLEZ ELBÝSE
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aÖn ve arka beden kalýplarýnýn kopyasýný alýnýz.
aÖN: Yan dikiþte belden 2 cm., kol oyuntusunda 1,5 cm. bedeni daraltýnýz.
aEtek ucunu yan dikiþten 1,5 cm. daraltýnýz.
aGöðüs pensinin uç noktasýndan yukarý 7 cm. çýkýnýz.
aBeden çizgisinde ön ortasýnda içeri 3 cm., aþaðý 2 cm. ininiz.
aBu noktalardan geçerek yan dikiþte bitecek þekilde bir kavis çiziniz.
aÖn ortasýnda bel hattýndan aþaðý 12 cm. ininiz ve kavisle yan dikiþle birleþtirerek
üst parçayý ortaya çýkarýnýz.
aARKA: Yan dikiþte yapýlan daraltma iþlemlerini arka bedende tekrar ediniz.
aArka ortada beden çizgisinden aþaðý 2 cm. ininiz ve yan dikiþle birleþtiriniz.
aÖn ve arka bedende pens uçlarýný aþaðý ve yukarý uzatarak kup çizgilerini çiziniz.
aKalýplarýn kopyalarýný alýnýz, kup parçalarýný alýnýz.
a5 cm. geniþliðinde pervaz kalýplarýný çiziniz.
aKalýplarýn kopyalarýný alýnýz, þablon kalýplarýný hazýrlayýnýz, düz boy ipliði çizgisini
model no, kalýp no, beden nolarýný kalýplarýn üzerine yazýnýz.
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MODEL UYGULAMALI STRABLEZ ELBÝSE

38 BEDEN
Elbise kalýbý
üzerine

ÝPTAL
ÝPTAL

7 CM

7 CM

3 CM
2a

1,5

2a
2a

2a

2a

2a

A.O.D.B.Ý.K.K

Ö.D.D.B.Ý.K.K

12 CM

2a

1,5 CM

1,5 CM

149

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

38 BEDEN

MODEL UYGULAMALI ELBÝSE AÇILIMI VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ

Ö.O.K.K

ÖN PERVAZ
1 ADET

ARKA PERVAZ
2 ADET

38 BEDEN
ÖN KUP
2 ADET

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ARKA KUP
2 ADET

A.O

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ARKA ORTA
1 ADET

Ö.O.K.K.D.B.Ý

Ö.O.K.K.D.B.Ý
2.CM

2.CM

2.CM
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2.CM

FERMUAR PAYI

2.CM

D.B.Ý

D.B.Ý

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ÖN ORTA
1 ADET

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ÖN KUP
2 ADET

38 BEDEN
ARKA ORTA
2 ADET

D.B.Ý

D.B.Ý

D.B.Ý

38 BEDEN
ARKA KUP
2 ADET

Ö.O.K.K.D.B.Ý

38 BEDEN
MODEL NOÝR( )
KALIP NOÝR( )
ÖN ORTA
1 ADET

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

TEMEL BEDEN ÜZERÝNE MODEL UYGULAMA
38 BEDEN

ÝÞLEM BASAMAKLARI

aÖn ve arka beden kalýplarýnýn kopyasýný alýnýz.
aÖN: Bel pensini yan dikiþten atýnýz.
aKol oyuntusunu omuzdan 3 cm., kol altýndan 1,5 cm. geniþletiniz.
aEtek boyunu yan dikiþten 10 cm. uzatýnýz ve 3 cm. daraltarak ön ortasý ile verev
þekilde birleþtiriniz.
aGöðüs pensini yan dikiþten 5 cm. aþaðýya taþýyýnýz.
aYakayý 4 cm. yükseltip omuzdan 1,5 cm. geniþletiniz.
aARKA: Bel pensini yan dikiþten atýnýz.
aKol oyuntusuna ön bedende yaptýðýnýz iþlemleri tekrar uygulayýnýz
aYakadan yukarý 4 cm. çýkýp 1,5 cm. geniþletiniz.
aBelden yukarý 10 cm. çýkýnýz ve bu noktadan yakada yukarý çýktýðýmýz nokta ile
birleþtirerek sýrt açýklýðýný iþaretleyiniz.
aKol oyuntusunu yaka oyuntusu ve sýrt kýsmýna 3 cm. geniþliðinde pervaz çiziniz.
aKalýplarýn kopyalarýný alýnýz. Þablonlarýný hazýrlayýnýz, þablonlarýn üzerinde beden
no, model no, kalýp no, düz boy çizgilerini iþaretleyiniz.
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38 BEDEN
Elbise kalýbý
üzerine

TEMEL BEDEN ÜZERÝNE MODEL UYGULAMA
1,5CM

1,5CM
4CM

4CM

3CM

D.B.Ý

D.B.Ý

D.B.Ý

3CM

PEN
S YA
ND
ÝKÝÞ
E TA
ÞIN
IR

1,5CM

1,5CM

10CM

PENS YANDAN
ATILIR

Ö.O.D.B.Ý.K.K

Ö.O.D.B.Ý.K.K

PENS YANDAN ATILIR
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10CM
3CM

10CM
3CM
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38 BEDEN

MODEL UYGULAMALI ELBÝSE AÇILIMI VE ÞABLONU

ARKA
PERVAZ

D.B.Ý

Ö.O.K.K

YAKA
PERVAZ

ARKA KOL
PERVAZ

38 BEDEN
MODEL NO:( )
KALIP NO:( )
ÖN
1 ADET

38 BEDEN
MODEL NO:( )
KALIP NO:( )
ARKA
1 ADET
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A.O.K.K.D.B.Ý

Ö.O.K.K.D.B.Ý

D.B.Ý

D.B.Ý

ÖN KOL
PERVAZ

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

TEMEL KADIN YELEK ÇÝZÝMÝ

aTemel beden kalýbýnýn kalçaya kadar (ön ve arka) kopyasýný alýnýz.
aARKA: Arka ortasý bel hattýndan aþaðý 1 ile 2 arasý 4.5. iþaretleyiniz.
aOmuz baþýndan sola doðru 12 cm. (3.) iþaretleyiniz.
aKol altý beden hattýndan aþaðý (4 ile 5 arasý) 2 cm. iþaretleyiniz.
a5 noktasýndan aþaðý bele kadar (6.) çiziniz.
a6 noktasýndan 4 cm. inerek 7. yan dikiþi tamamlayýnýz.
aÖN: Ön ortasýndan sola doðru 2 cm. çýkýnýz. Ön ortasýna paralel bir çizgi çiziniz.
aOmuz baþýndan saða doðru 1 cm. iþaretleyiniz. Ýþaretlediðiniz bu noktadan saða
doðru 12 cm. omuz geniþliðini iþaretleyiniz.
aKol altý beden hattýndan yan dikiþe doðru 2 cm. inip yeni kol oyuntusunu çiziniz.
a8 noktasýndan yukarý 4 cm. çiziniz. 9 noktasý ile birleþtiriniz.
a10 noktasýndan sola doðru 7 cm.yi iþaretleyiniz. Ýþaretlediðiniz bu noktadan sola
doðru 12 cm. cep boyu, 2 cm. kapak uzunluðunu iþaretleyip cebi tamamlayanýz.
a11 noktasýndan aþaðý 1 cm. ininiz. 13 noktasýndan sola doðru 2 cm. giriniz, bu
nokta ile 1 cm. indiðiniz noktayý birleþtirerek yeleðin ön þeklini tamamlayýnýz
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TEMEL KADIN YELEK ÇÝZÝMÝ

12 C
M

12 CM
3

12

2C
M

2C
M

4
2C
M
5

7CM

PENS ÖLÇÜLÜR
YANDAN ATILIR

8

13

ÖLÇÜLÜR
6

1

4,5

5CM

2

2

4CM

9

11
1

4CM

M
12C

2

2

155

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

TEMEL CEKET KALIBI ÇÝZÝMÝ
ÖLÇÜ TABLOSU

ESAS ÖLÇÜLER
Bütün boy: 164 cm.
Beden: 100 cm.
Bel: 76 cm.
Kalça: 106 cm.
Kol boyu: 59 cm.
YARDIMCI ÖLÇÜLER
Koltuk derinliði: 20,5 cm...................+2 cm..........................: 22,5
Arka uzunluk: 40 cm.
Kalça düþüklüðü: 60,5 cm.
Giysi boyu: 64 cm.
Arka yaka: 7 cm.
Göðüs düþüklüðü: 27 cm.
Ön uzunluk: 44,5 cm.
Arka geniþlik:. 18 cm.........................+1 cm..........................: 19
Koltuk geniþliði: 11 cm.....................+2-3 cm........................: 13,5
Ön geniþlik: 21 cm........................... +2 cm...........................:23
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TEMEL CEKET KALIBI ÇÝZÝMÝ (ÞEMA 1-ÞEMA2)
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aSayfanýzýn sað tarafýna düz bir çizgi çiziniz. Çizgi üzerinde 1 noktasýný belirleyiniz.
a1 noktasýndan aþaðýya koltuk derinliði 2, arka uzunluk 3, kalça düþüklüðü 4, giysi boyu 5
ölçülerini iþaretleyiniz.
aBel hattýndan giysi boyundan içeriye 2 cm. iþaretleyiniz. Arka ortasýný çiziniz. 6, 7, 8, 9
numaralarýný yazýnýz. Dik açý uygulayarak çizgileri sola doðru uzatýnýz.
a9 noktasýndan sola arka geniþlik 10, koltuk derinliði 11, ön geniþlik 12 ölçülerini iþaretleyiniz.
Dik açý uygulayarak çizgileri uzatýnýz.
a12 noktasýndan saða beden 1/10+0,5 cm. iþaretleyiniz. 13. noktasýna dik açý uygulayarak
uzatýnýz.
a11 noktasýndan saða 3 cm. iþaretleyiniz.
a1 noktasýndan içeriye arka yaka ölçüsünü iþaretleyiniz. 15
a15 noktasýndan yukarýya 2 cm. çýkýnýz. 16 Arka yaka oyuntusunu çiziniz.
aArka geniþlik çizgisi ile 1 noktasýnýn kesiþtiði nokta 17, 17 noktasýndan aþaðýya 1 cm. ininiz
18, 18 noktasýndan dýþarýya 1 cm. çýkýnýz. 19
a19 ile 16 noktalarýný birleþtiriniz. (Arka Omuz)
a18 ile 10 noktalarý arasýný 2ye bölünüz. 20 noktasýndan dýþarýya 1 cm. çýkýnýz.
a20 ile 10 noktalarý arasýný 2ye bölünüz. 21 noktasýndan dýþarýya 1,5 cm. çýkýnýz.
a21 noktasýna dik açý uygulayarak sola doðru uzatýnýz. 22
.
a10-18 arasý /.1 cm.yi 11 noktasýndan yukarýya iþaretleyiniz. 23 Bir yay çiziniz.
aYay üzerinde beden 1/20 iþaretleyiniz. 24
a24 ile 22 noktalarýný birleþtiriniz. ½sinden içeriye 1 cm. girerek ön kol oyuntusu ve arka
kol oyuntusunu çiziniz.
aBel hattýna þekildeki gibi 25 numarasýný yazýnýz. 25 noktasýndan yukarýya ön uzunluk ölçüsü
iþaretleyiniz. 26 Bir yay çiziniz.
a26 noktasýndan aþaðýya göðüs düþüklüðü ölçüsünü iþaretleyiniz. 27
aÖn ortasý ile omuzun kesiþtiði nokta 28. 28 noktasýndan içeriye arka yakayý iþaretleyiniz. 29
a28 noktasýndan aþaðýya arka yaka+1,5 cm. iþaretleyiniz. 30 Ön yaka oyuntusunu çiziniz.
.
aArka omuz /.1 cm.yi 24 noktasýndan yukarýya yay üzerinde þekildeki gibi arayýnýz. 31
a29-26 arasýný ölçerek, 31 noktasýndan aþaðýya iþaretleyiniz. 32
a32 ile 27 noktalarýný birleþtiriniz. Bu ölçüyü 27 noktasýndan yukarýya taþýyýnýz. 33
a33 ile 29 noktalarýný birleþtiriniz.
aBel hattýna þekildeki gibi 34 numarasýný yazýnýz. 34 noktasýndan sola bel ¼ iþaretleyiniz. 35
aÖn ortasýna 36 numarasýný yazýnýz. 35 noktasýndan saða bel ½+5-8 cm. iþaretleyiniz.
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aKalça hattýna þekildeki gibi 38 numarasýný yazýnýz. 38 noktasýndan sola 34-35 arasý+2
cm. iþaretleyiniz. 39 Ön ortasýna 40 numarasýný yazýnýz.
a39 noktasýndan saða kalça ½+3-4 cm. iþaretleyiniz. 41
a35-36 arasýný ön pens geniþliði olarak 25 noktasýnýn saðýna ve soluna daðýtýnýz.
a39-40 arasýný göðüs pensi çizgisinin saðýna ve soluna daðýtýnýz. Ön pensi çiziniz.
a6-36 arasýný arka geniþlik ve bel hattýnýn kesiþtiði noktanýn saðýna ve soluna eþit
daðýtýnýz. Kalça çizgisinde ise 2 cm.yi eþit olarak daðýtýnýz. Þekildeki gibi kupu çiziniz.
aYan dikiþte bel hattýndan yukarýya 1 cm. çýkýnýz. 7 ile 41 noktalarý arasýný ölçüp
(eksik ölçü) kalçada kupa verdiðimiz 2 cm.yi ekleyerek yan dikiþin saðýna ve soluna
iþaretleyiniz. Yan dikiþi þekildeki gibi çiziniz.
a20 noktasýna dik açý uygulayarak arka ortasýna doðru kesik kesik uzatýnýz.
aOmuz çizgi üzerinde yaka oyuntusundan aþaðýya 4 cm. inerek dik açý uygulayýnýz.
a20 noktasýnýn saðýna ve soluna 1,5 cm. daðýtýnýz. Kol oyuntusundaki pensi þekildeki
gibi çiziniz.
aArka omuzdan yukarýya 1 cm. çýkarak arka omuzu çiziniz.
aÖn omuzdan aþaðýya 1 cm. inerek ön omuzu çiziniz.
aDüz boy iplik çizgilerini çiziniz. Yan dikiþ çizgisinde kol altýndan 3 cm. inerek göðüs
pensiyle birleþtiriniz.
aKalýbýn ana hatlarýný netleþtiriniz.
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TEMEL CEKET KALIBI ÇÝZÝMÝ(ÞEMA1)
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TEMEL CEKET KALIBI ÇÝZÝMÝ (ÞEMA 2)

EKSÝK ÖLÇÜLER
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TEMEL CEKET KALIBI YAKA ÇÝZÝMÝ

aTemel ceket kalýbýnýn ön, falta (ara kup) ve arka kalýplarýný kopya alýnýz.
aÖn bedende göðüs pensini kapatýp, yan dikiþe kaydýrýnýz. Pens uçlarýný 2 cm. içerden
iþaretleyerek yeniden çiziniz.
aArka bedende koldaki pensi kapatýp omuza kaydýrýnýz. Omuzdaki pensin boyunu
9 cm. iþaretleyerek pensi yeniden çiziniz.

ÖN BEDENDE ERKEK YAKA ÇÝZÝMÝ
aBeden hattýndan aþaðýya ön ortasý çizgisi üzerinde 8 cm. ininiz. Bulduðunuz noktadan
dýþarýya 2,5 cm. iþaretleyerek kapama payýný çiziniz.
aÖn yaka oyuntusunu omuzda 1 cm. oyarak yeniden çiziniz.
aOmuz çizgisini bir miktar uzatýnýz. Yeni yaka oyuntusundan dýþarýya 2 cm. iþaretleyiniz.
aOmuzdaki 2 cm. ile kapama payýný cetvelle kesik kesik çiziniz. (Röver Hattý)
aArka yaka oyuntusunu omuzda 1 cm., arka ortasýnda 0,5 cm. oyarak yeniden çiziniz.
aOmuz baþýndan yukarýya arka yaka ölçüsünü röver hattý üzerinden iþaretleyiniz.
aYaka oyuntusu üzerinde omuzdan aþaðýya 4 cm. inerek (Z) noktasýný belirleyiniz.
aPergeli (Z) noktasýna koyup, arka yaka ölçüsü kadar açýp bir yay çiziniz.
aYay üzerinde 4 cm. ve 2,5 cm. iþaretleyiniz. Dik açý uygulayýnýz.
aDik açý çizgisi üzerinde 2,5 cm. ve 5 cm. iþaretleyiniz. Dik açý uygulayýnýz. (Arka
Ortasý)
aYaka oyuntusuyla röverin kesiþtiði noktadan aþaðýya 7 cm. ininiz. Dik açý ile çizgiyi
sola doðru uzatýnýz.
aAlt yaka ucu ile röverle yakanýn kesiþtiði noktayý cetvelle birleþtiriniz. Bu çizgi üzerinde
yaka ucundan içeriye 5 cm. iþaretleyiniz.
aAlt yaka ucundan 3 cm. ara vererek 5 cm. iþaretleyiniz ve üst yakayý çiziniz.
aArka ortasýndaki 2,5 cm ile röveri birleþtiriniz.
aKlapa için omuzdan 3 cm. kapama payýndan içeriye 8 cm. iþaretleyiniz ve bu
noktalarý birleþtiriniz.
aÝlik yerlerini belirleyiniz.
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TEMEL CEKET KALIBI YAKA ÇÝZÝMÝ

NOT: ARKA YAKA= 8 cm

5C

M
2,5

4

2,5

1 CM
3 CM

4 CM

2 CM

CM

D.B.Ý

0,5

7 CM

9 CM

M
5C
9 CM

2 CM

2 CM

8 CM

ARKA

2,5 CM
8 CM
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ARKA ORTASI

D.B.Ý
9 CM

KLAPA

2,5 CM

D.B.Ý

FALTA
(ARKA KUP)

ÖN
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TEMEL CEKET KALIBI AÇMA ÝÞLEMLERÝ VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aTemel ceket kalýbýnda klapa, ön, falta (ara kup), arka, üst yaka, alt yaka, pervaz
kalýplarýnýn kopyasýný alýnýz.
aKlapa, ön, falta ve arka kalýplarýn etek ucuna 4 cm, diðer her tarafýna 1 cm.
dikiþ payý veriniz.
aÜst yakanýn her tarafýna 1 cm. dikiþ payý veriniz.
aAlt yakanýn arka ortasý kumaþ katý olduðu için arka ortasý hariç diðer her tarafýna
1 cm. dikiþ payý veriniz.
aPervaz kalýbýnýn arka ortasý, omuz ve yaka oyuntusuna 1 cm. dikiþ payý veriniz.
aKalýplarýn üzerine gerekli yazýlarý yazýnýz. ( Beden numarasý, kalýp adý, kaç adet
kesileceði gibi bilgileri)
aDüz boy iplik çizgilerini belirtiniz. Çýt iþaretlerini koyunuz.
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D.B.Ý
Ö.O

D.B.Ý

D.O

40 BEDEN ÖN
2 ADET KESÝM KUMAÞ

PERVAZ
2 ADET
KESÝM
KUMAÞ

D.B.Ý
4,CM

A.O.K.K

40 BEDEN FALTA
2 ADET KESÝM KUMAÞ

40 BEDEN ÜST YAKA
2 ADET KESÝM KUMAÞ

40 BEDEN ALT YAKA
1 ADET KESÝM KUMAÞ

4,CM

D.B.Ý

40 BEDEN KLAPA
2 ADET KESÝM KUMAÞ

4,CM

TEMEL CEKET KALIBI AÇMA ÝÞLEMLERÝ VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ

3 CM

PERVAZ

40 BEDEN ARKA
2 ADET KESÝM KUMAÞ

D.B.Ý
4,CM
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ARKA ORTASI

Not: Etek ucu kývýrma payý 4 cm, diðer dikiþ paylarý ise 1er cm olarak verilmiþtir.

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

3 CM

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

TEMEL CEKET KOL KALIBI ÇÝZÝMÝ (ÇÝFT PARÇALI KOL)
ÝÞLEM BASAMAKLARI
aSayfanýzýn sol tarafýna düz bir çizgi çiziniz. Çizgi üzerinde 1 noktasýný belirleyiniz.
a1 noktasýndan aþaðýya koltuk geniþliði 1/10+1 cm. iþaretleyiniz. 2, Dik açý uygulayýnýz.
a1 noktasýndan aþaðýya koltuk oyuntu derinliði ½ iþaretleyiniz. 3, Dik açý uygulayýnýz.
a2 noktasýndan aþaðýya kol boyunu iþaretleyiniz. 4, Dik açý uygulayýnýz.
a4 noktasýndan yukarýya 2,5 cm. iþaretleyiniz. 5Noktasý.
a3 ile 5 arasý ½+1 cm.yi 5 noktasýndan yukarýya iþaretleyiniz. 6 Dik açý uygulayýnýz.
a3 noktasýndan yukarýya koltuk geniþliði ¼ iþaretleyiniz. 6 Kb (Kol birleþim noktasý)
.
aKoltuk oyuntu çevresi ½ /.0,5yi Kbden baþlayarak 2 çizgisi üzerinde arayýnýz. 7
a7 noktasýna dik açý uygulayýnýz. 8-9
a2-7 arasý ½+1 cm.yi 2 noktasýndan içeriye iþaretleyiniz. 10
a2-10 arasýný ikiye bölünüz. 11
a8-3 arasý ½+1 cm.yi 8 noktasýndan içeriye iþaretleyiniz. 12
aKb-11 arasýný ikiye bölünüz. 13
a7 noktasýndan aþaðýya koltuk geniþliði ¼+0,5 cm. iþaretleyiniz. 14
a6 noktasýndan içeriye 1,5 cm. iþaretleyiniz. 15 Kb ile 15, 15 ile 5 noktalarýný birleþtiriniz.
a5 noktasýndan aþaðýya bilek geniþliði ½ iþaretleyiniz. 16
a9 noktasýndan içeriye 0,5 cm. iþaretleyiniz. 17
aKb, 13, 10, 14, 12 noktalarýný sýra ile birleþtiriniz.
aKol yuvarlaklýðýný çiziniz. 14 noktasýndan aþaðýya 5 cm. ininiz. 18
a18 noktasýna dik açý uygulayýnýz. Bu mesafeyi ölçüp, dýþarýya doðru iþaretleyiniz. 19
a19-9 noktalarýný birleþtiriniz. ½sini bulunuz. 0,5 cm. iþaretleyerek kavisli olarak çiziniz.
a16 noktasýndan sola 0,5 cm. iþaretleyiniz, bu noktayý 18 noktasýyla birleþtiriniz. ½sini bulunuz.
0,5 cm. iþaretleyerek kavisli olarak çiziniz.
aKb-15 ve 5 noktalarýndan içeriye ve dýþarýya 2 cm. iþaretleyerek þekildeki gibi çiziniz.
aÝç kolu þekildeki gibi tarayýnýz. Dýþ kolun ana hatlarýný netleþtiriniz. Düz boy iplik çizgilerini
belirtiniz.

TEMEL CEKET KOL KALIBI AÇMA ÝÞLEMLERÝ VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ
aDýþ kolun ve iç kolun kopyasýný alýnýz. Kol uçlarýndan yukarýya 12 cm. yýrtmaç boyunu
iþaretleyiniz. Dýþ kola 2,5 cm, iç kola ise 2,5+2,5= 5 cm. yýrtmaç payý veriniz.
aKol uçlarýna 4 cm., diðer tarafa 1 cm. dikiþ payý veriniz.
aDüz boy iplik çizgilerini belirtiniz. Çýt iþaretlerini koyunuz. Gerekli yazý ve iþaretleri yazýnýz.
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TEMEL CEKET KOL KALIBI ÇÝZÝMÝ
(ÇÝFT PARÇALI KOL)
ÖLÇÜLER
Koltuk ayuntu çevresi
Koltuk oyuntu derinliði
Koltuk geniþliði
Kol boyu
Bilek geniþliði

: 46 cm.
: 38 cm.
: 13,5 cm.
: 59 cm.
: 26 cm.
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TEMEL CEKET KOL KALIBI AÇMA ÝÞLEMÝ VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ
(ÇÝFT PARÇALI KOL)

Kb

40 BEDENDIÞ KOL
2 ADET KESÝM KUMAÞ
40 BEDENÝÇ KOL
2 ADET KESÝM KUMAÞ

2,5

2,5

YIRTMA

YIRTM

AÇ 1

Ç 12 C

M

2 CM

2,5

167

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

TEMEL CEKET KALIBI ASTAR ÇÝZÝMLERÝ
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aTemel ceket kalýbý astar çizimlerini þablonlanmýþ kalýplar üzerinden yapýnýz.
aÖn beden kalýbýnda klapa çizgisinden dýþarýya 2 cm. iþaretleyiniz. Kol oyuntusundan,
yan dikiþten dýþarýya 0,5 cm. çýkarak geniþletme yapýnýz. Etek ucunda yan dikiþten
yukarýya 2 cm. çýkýnýz, ön ortasýyla þekildeki gibi birleþtiriniz.
aFalta kalýbýnda kol oyuntusundan, yan dikiþten dýþarý 0,5 cm. çýkarak geniþletme
yapýnýz. Etek ucundan yukarýya 2 cm. çýkarak boyunu kýsaltýnýz.
aArka kalýpta pervaz için 2 cm. iþaretleyerek yaka oyuntusunu yeniden oluþturunuz.
Yaka oyuntusundan dýþarý 1,5 cm. iþaretleyerek dik açý uygulayýnýz. (Arka ortasý, kumaþ
katý) Etek ucundan yukarýya 2 cm. çýkarak boyunu kýsaltýnýz. Kol oyuntusundan dýþarýya
0,5 cm. çýkarak geniþletme yapýnýz.
aKalýplar üzerinde gerekli yazý ve iþaretleri belirtiniz. (Beden numarasý, kalýp adý,
kaç adet kesileceði, ne kalýbý olduðu) Düz boy iplik çizgilerini belirtiniz.
Not: Çizimde kesik kesik çizilen çizgiler astar kalýplarýný belirtmektedir. Þablonlanmýþ
kalýplar üzerinden çýkarýldýklarý için dikiþ payý vermeye gerek yoktur.

TEMEL CEKET KOL KALIBI ASTAR ÇÝZÝMÝ
aTemel ceket kol kalýbý astar çizimini þablonlanmýþ kalýplar üzerinden yapýnýz.
Dýþ kol kalýbýnda kol üstünden, kol alt dikiþinden ve dýþ kol çizgisinden 0,5 cm.
geniþletme yapýnýz. Kol yýrtmacýný þekildeki gibi düz olarak çiziniz. Kol ucundan 2 cm.
kýsaltma yapýnýz.
aÝç kol kalýbýnda kol oyuntusundan, kol alt dikiþinden ve iç kol çizgisinden 0,5 cm.
geniþletme yapýnýz. Kol yýrtmacýný þekildeki gibi düz olarak çiziniz. Kol ucundan 2 cm.
kýsaltma yapýnýz.
aKalýplar üzerinde gerekli yazý ve iþaretleri belirtiniz. (Beden numarasý, kalýp adý,
kaç adet kesileceði, ne kalýbý olduðu) Düz boy iplik çizgilerini belirtiniz.
NOT: Çizimde kesik kesik çizilen çizgiler astar kalýplarýný ifade etmektedir. Þablonlanmýþ
kalýplar üzerinden çýkarýldýklarý için dikiþ payý vermeye gerek yoktur.
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0,5 CM

40 BEDEN ÖN
2 ADET KESÝM ASTAR

0,5 CM 0,5 CM

40 BEDEN FALTA
2 ADET KESÝM ASTAR

TEMEL CEKET KALIBI ASTAR ÇÝZÝMLERÝ

169
2 CM

D.B.Ý

PERVAZ

2 CM

40 BEDEN ARKA
1 ADET KESÝM ASTAR

2 CM

1,5 CM

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

2 CM

ARKA ORTASI K.K D.B.Ý

KLAPA

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

D.B.Ý

TEMEL CEKET KOL KALIBI ASTAR ÇÝZÝMÝ

0,5

40 BEDEN DIÞ KOL
2 ADET KESÝM ASTAR

0,5

0,5
40 BEDEN ÝÇ KOL
2 ADET KESÝM ASTAR

2 CM

2 CM
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0,5

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

TEMEL CEKET KALIBI TELA ÇÝZÝMLERÝ
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aTemel ceket kalýbý tela çizimlerini þablonlanmýþ kalýplar üzerinden yapýnýz.
aÖn beden, klapa, üst yaka ve alt yaka kalýplarýnýn her tarafýna tela çizimi yapýnýz.
aKlapa ve ön beden kalýplarýnda tela çizimini etek ucu çizgisinden 1 cm aþaðýya
inerek yapýnýz. Diðer çizgileri ise þekilde görüldüðü gibi þablonlu kalýplardan 0,5 cm.
içerden giriniz.
aArka kalýpta yaka oyuntusundan aþaðýya 10 cm, kol oyuntusundan aþaðýya 4 cm.
iþaretleyerek þekildeki gibi kavisli olarak çiziniz. Diðer çizgileri þablonlu kalýplardan 0,5
cm. içeriden çiziniz. Etek ucu tela kalýbýný ise, etek ucu çizgisinden aþaðýya 1 cm,
yukarýya ise 4 cm. iþaretleyerek yapýnýz.
aFalta kalýbýnda kuptan ve kol oyuntusundan aþaðýya 4 cm. inerek þekildeki gibi
kavisli olarak çiziniz. Diðer çizgileri þablonlu kalýplardan 0,5 cm. içerden çiziniz. Etek
ucu tela kalýbýný ise etek ucu çizgisinden aþaðýya 1 cm. yukarýya ise 4 cm. iþaretleyerek
yapýnýz.
aKalýplar üzerinde gerekli yazý ve iþaretleri belirtiniz.
NOT: Çizimdeki taralý bölgeler tela kalýplarýný belirtmektedir.
TEMEL CEKET KOL KALIBI TELA ÇÝZÝMLERÝ
ÝÞLEM BASAMAKLARI
aTemel ceket kol kalýbý tela çizimlerini þablonlanmýþ kalýplar üzerinden yapýnýz.
aÝç ve dýþ kol kalýplarýnda kol ucundan aþaðýya 1 cm, yukarýya ise 4 cm. iþaretleyerek
kol yýrtmacý paylarý da dahil, þekildeki gibi tela çizimizi yapýnýz. Diðer çizgileri
þablonlanmýþ kalýplardan 0,5 cm. içerden yapýnýz.
aKalýplar üzerinde gerekli yazý ve iþaretleri belirtiniz.
NOT: Çizimdeki taralý bölgeler, tela kalýplarýný belirtmektedir.
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40 BEDEN DIÞ KLAPA
2 ADET KESÝM TELA

1 CM

40 BEDEN ÖN
2 ADET KESÝM TELA

1 CM

D.B.Ý
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1 CM

4 CM

40 BEDEN ALT FALTA
2 ADET KESÝM TELA

4 CM

40 BEDEN ALT YAKA
1 ADET KESÝM TELA

40 BEDEN ÜST YAKA
1 ADET KESÝM TELA

A.O.K.K

D.B.Ý

TEMEL CEKET KALIBI TELA ÇÝZÝMLERÝ

4 CM
1 CM

4 CM

4 CM

D.B.Ý
40 BEDEN ALT ARKA
2 ADET KESÝM TELA

10 CM

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

ARKA ORTASI

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

TEMEL CEKET KOL KALIBI TELA ÇÝZÝMLERÝ

Þ KOL
40 BEDEN DI TELA
2 ADET KESÝM

KOL
40 BEDEN ÝÇ TELA
2 ADET KESÝM

4 CM
4 CM
1 CM
1 CM
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MODEL UYGULAMALI CEKET ÇÝZÝMÝ
(ÖN)

aCeket kalýbýnýn kopyasýný alýnýz.
aBeden çizgisinden 2 cm. aþaðý inerek yaka açýklýðýný veriniz.
aBu noktadan dýþarý 2 cm. kapama payýný çiziniz.
aOmuz çizgisini sola doðru uzatýnýz ve 2 cm. iþaretleyiniz.
aBu noktayý kapama payý ile birleþtirerek röver hattýný çiziniz.
aOmuz-röver köþesinden yukarý arka yaka+0,5 cm iþaretleyiniz.
aBu noktadan saða bir dik açý alarak 3 cmi iþaretleyiniz.
a3 cmi kavisli olarak yaka dönüþ çizgisi þeklinde röver yaka noktasý ile birleþtiriniz.
aYaka dönüþ çizgisine dik açý ile 5 cm ve 1,5 cm iþaretleyiniz.
aYaka röver köþesinden aþaðý 5 cm iþaretleyiniz. Rövere dik açý alýnýz.
aDik açýdan sola doðru 3,5 cm-3,5 cmi iþaretleyiniz.
aDýþtaki 3,5 cm. ile kapama payýný kavisli olarak birleþtiriniz. Çizgiyi geliþine göre
1,5 cm. yukarý uzatýnýz.
aYaka köþesi ile ilk 3,5 cm.i birleþtiriniz., üst yakayý 3,5 cm. geniþliðinde alt yakadan
1 cm. farkla çiziniz.
aÜst yakayý kavisli bir çizgiyle tamamlayýnýz.
aYaka boyun çevresini kavisli olarak tamamlayýnýz.
aSol tarafa yaka görüntüsünü geçiniz.
aOmuz-yaka köþesinden içeri 3 cm, beden, bel, kalça çizgilerinden içeri 7 cm.
iþaretleyerek klapayý çiziniz.
aOmuz pensi ile bel pensini kalça çizgisine kadar tamamlayýnýz.
aYan dikiþte bel hattýndan aþaðýya 7 cm, bel pensi noktasýndan 4 cm. inerek cep
yerini belirleyiniz.
a12 cm.e 2,5 cm. eninde cep kapaðý çiziniz.
aCep torbasýný çiziniz.
aÝlik yerlerini belirleyiniz, düz boy iplik iþaretlerini alýnýz.
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MODEL UYGULAMALI CEKET ÇÝZÝMÝ
(ARKA)

aArka beden omuz pensi ile bel pensini birleþtirerek kuplu çiziniz.
aArka yaka pervazýný çiziniz.
aParçalarý numaralandýrýnýz.
aParçalara düz boy iplik iþaretlerini koyunuz.
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MODEL UYGULAMALI CEKET

ÖLÇÜLER
Eþel No:25
38 Beden
temel ceket
kalýbý üzerine

5
1,5

A.YA

KA+0

,5=8

3

2

3

3
1/2

3,5
5

3,5

pens omuza
kaydýrýlýr

ÖN
2

2,5
3

12

2

12

176

ARKA
1
arka ortasý

ÖN
1

ARKA
2

düz boy iplik

düz boy iplik

düz boy

2

düz iplik

1,5

3

1/2
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MODEL UYGULAMALI CEKET
ÞABLONU

ÖN
1
2X

ÖN
KUP
2X

177

ARKA
KUP
2X

ARKA
2X

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

MODEL UYGULAMALI CEKET
ÞABLONU

CEP
KAPAÐI

KUMAÞ
2X

DÜZ ÝPLÝK

ALT
YAK
A2
X

2X

O

ASTAR

2X
KLAPA
2X

KUMAÞ

ASTAR
CEP TORBASI

PERVAZ

178

A.O

2X

A.

CEP
TORBASI

A.O

ÜST YAKA 2X

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

MODEL UYGULAMALI
ÝKÝ PARÇALI KOL

aÖn kolu ve arka kolu ayrý ayrý kopya ediniz.
aÖn kolda bilek çizgisinden yukarý 17 cm. kavis baþlangýç yerini belirleyiniz.
aArka kol çizgisinde bilekten dýþarý 6 cm. çýkarak, 17 cm. ile kavisli olarak birleþtiriniz.
aKol alt çizgisinde bilekten yukarý 17 cm. çýkarak pervaz yerini belirleyiniz.
aArka kolda bilekten yukarý 17 cm. çýkýnýz, kavis baþlangýç yerini belirleyiniz.
aArka kol çizgisinde bilekten dýþarý 6 cm. çýkarak, 17 cm. ile kavisli olarak birleþtiriniz.
aBilek çizgisinin her iki yanýndan yukarý 17 cm. iþaretleyerek arka kol pervazýnýn yerini
belirleyiniz.
aParçalara düz boy iplik iþaretlerini alýnýz.
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MODEL UYGULAMALI

ÖN KOL

ARKA KOL

2X

2X

DÜZ BOY ÝPLÝK

KOL ORTASI DÜZ BOY ÝPLÝK

(ÝKÝ PARÇALI KOL)

17

17
17

17

6 CM

6 CM
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ÝKÝ PARÇALI KOL

PERVAZI

ÖN KOL
DÜZ BOY ÝPLÝK

2X

DÜZ BOY ÝPLÝK

ÖN KOL

DÜZ BOY ÝPLÝK

KOL ORTASI DÜZ BOY ÝPLÝK

ÞABLONU

2X

181

ARKA KOL
2X

ARKA KOL
PERVAZI
2X

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

TEMEL MANTO ÞABLON ÇÝZÝMÝ
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aSað kenara bir dik açý çiziniz. Köþeden aþaðý koltuk derinliði, arka uzunluðu, kalça düþüklüðü,
model boyu ölçüsünü iþaretleyiniz ve sola uzatýnýz.
aBel çizgisinden içeri 2 cm, etek ucundan 2 cm. girerek birleþtiriniz ve köþe noktaya kadar
çýkýnýz, yeni arka ortasý çizgisini çiziniz.
aBeden çizgisinden sola, arka geniþlik:18 cm ve koltuk geniþliði ½+0,5 ölçüsünü iþaretleyiniz.
aÝþaretlenen arka geniþlik ölçüsünü omuz çizgisinden sola iþaretleyip birleþtiriniz, koltuk geniþliði
½ ölçüsüne dik açý yapýp bele kadar uzatýnýz.
.
aAraya bir miktar boþluk býrakýp koltuk geniþliði ½ /.0,5 cm. ölçüsünü ve sonra ön geniþlik
20 cm. ölçüsünü iþaretleyip ön ortasýný yukarý ve aþaðý uzatýnýz. Ön ortasýndan içeri beden
geniþliði 1/10+1 ölçüsünü iþaretleyip pens çizgisini çiziniz.
aArka ortasýndan sola, arka yaka= 6,4 cm. ölçüsünü iþaretleyip, yukarý yaka yüksekliði 2 cm.
iþaretleyiniz. Köþe omuz noktasýndan aþaðý 1,5 cm. inip dýþarýya 1,5 cm. çýkýnýz. Bu noktadan
aþaðýsýný ölçüp önce ikiye bölüp bu noktaya 1,5 cm. geniþliðinde bir pens yapýnýz, daha sonra
4e bölüp bu noktadan dýþarý 1,5 cm. çýkýnýz.
aYaka yüksekliði ile arka ortasýný bir kavisle birleþtirerek yaka oyuntusunu yapýnýz ve bu noktadan
devam edip dýþarý çýktýðýmýz 1,5 cm. noktasý ile birleþtirerek omuz çizgisini birleþtiriniz, omuzdan
aþaðý 1,5 cm.den geçecek yan dikiþte bitecek þekilde kol oyuntusunu çiziniz.
.
aÖn bedende koltuk derinliði çizgisinden yukarý, arka koltuk derinliði /.1,5 cm. ölçüsünü
iþaretleyiniz ve bir kavis çiziniz.
aÖn ortasýnda belden yukarý ön uzunluk= 44 cm. iþaretleyiniz ve bir dik açý yapýp saða uzatýnýz.
aKöþe noktasýndan saða arka yaka= 6,4 cm., çapraz arka yaka+0,5= 6,9 cm. aþaðý arka yaka+2
cm=8,4 cm. iþaretleyiniz ve bu noktalarý birleþtirerek ön yakayý çiziniz.
aPens çizgisi üzerinde yukarýdan aþaðý göðüs düþüklüðü= 25 cm. iþaretleyiniz. Daha önce
iþaretlenen kavis üzerinden dýþarýya beden geniþliði ½nin 1/10= 4,4 ölçüsünü iþaretleyiniz ve
bu noktadan yukarý arka omuz ölçüsünü iþaretleyiniz.
aYaka ölçüsü ile pens çizgisinin birleþiminden oluþan küçük omuz ölçüsü, büyük omuzdan
çýkartýlýr ve göðüs düþüklüðü ile birleþtirilerek bu çizgi ölçülür, diðeri ile eþitlenir ve göðüs pensi
oluþturulur.
aArka bedende omuz 1 cm. yükseltilir, ön bedende 1 cm. düþürülür.
aArka bedende koltuk derinliði ¼ ölçüsü AKB ölçüsü olarak iþaretlenir.
aÖn bedende koltuk derinliði ¼ ölçüsü KB ölçüsü olarak iþaretlenir.
aYan dikiþler 1,5 cm. geniþletilerek yeni yan dikiþler çizilir ve etek ucu kapatýlýr.
aÖn ortasý etek ucundan 1,5 cm. geniþletilir ve 0,5 cm. uzatýlýr.
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TEMEL MANTO ÇÝZÝMÝ
ÖLÇÜLER

YARDIMCI ÖLÇÜLER
KOLTUK DERÝNLÝÐÝ: 19+3-3,5: 22,5 cm.
ARKA UZUNLUK: 40 cm.
KALÇA DÜÞÜKLÜÐÜ: 59 cm.
MODEL BOYU: 100 cm.
GÖÐÜS DÜÞÜKLÜÐÜ: 25 cm.
ÖN UZUNLUK: 44 cm.
ARKA YAKA: 6,4 cm.
ARKA GENÝÞLÝK: 16,5+1-1,5: 18 cm.
KOLTUK GENÝÞLÝÐÝ: 9,5+3-4:. 13,5 cm.
ÖN GENÝÞLÝK: 18+2: 20 cm.

TEMEL ÖLÇÜLER
TAM BOY: 160 cm.
BEDEN GENÝÞLÝÐÝ: 88 cm.
BEL: 70 cm.
KALÇA: 94 cm.
KOL BOYU: 56,5 cm.
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TEMEL MANTO ÞABLON ÇÝZÝMÝ

38 BEDEN

38 BEDEN

38 BEDEN

MODEL NO( )

MODEL NO( )

KALIP NO( )

KALIP NO( )
ARKA

2 ADET

2 ADET

KESÝM

KESÝM

A.O.D.B.Ý

Ö.O.D.B.Ý

ÖN
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TEMEL MANTO SIÇRAMA NOKTALARI VE SERÝ ÇÝZÝMÝ

38 BEDEN

K.D+Ö.U

K.D

0,8 CM

0,5 CM
A.Y 0,2 CM

0,2 CM A.Y

K.D
0,5 CM

K.D
-A.Y
0,6 CM

0,5 CM

K.D
0,5 CM
A.Y+OMUZ
0,5 CM

0,5 CM
A.Y+OMUZ

BED.SERÝ FARKI
1/4

1 CM

1 CM

1 CM

1 CM

1 CM

ÝÞLEM BASAMAKLARI

1 CM

1 CM

aÖn ve arka temel manto kalýplarýnýn þablon kopyasýný alýnýz.
aÖlçü tablosuna göre bedenler arasýndaki 4 cm. fark dikkate alýnarak serileme yapýlýr.
aBeden, bel, kalça, yaka , omuz köþelerine, pens uçlarýna, sýçrama noktalarý çizilir. (Þekilde
görüldüðü gibi)
aYan dikiþlerden 1 cm, omuz ve kol oyuntularýndan 0,5 cm. yakada 0,2 cm. küçültürken içeri
girilir. Büyültürken dýþarý çýkýlýr.
aÖn bedende, yakada, ön uzunluk farkýný ekleyerek omuzdan ve yakadan 0,8 cm. ve 0,6
cm. büyültürken yukarý, küçültürken içeri girilir.
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ÖLÇÜLER

TEMEL MANTO KOLU VE AÇILMIÞ ÞEKLÝ

KOLT.OY.YÜKSEKLÝÐÝ= 38 CM
KOLT.OY. ÇEVRESÝ

= 45 CM

KOLT. GENÝÞLÝÐÝ

= 13,5 CM

KOL BOYU

=96,5 CM

BÝLEK GENÝÞLÝÐÝ

= 28 CM

ÝÞLEM BASAMAKLARI
aKaðýdýnýzýn sol tarafýndan içeri dik bir çizgi çiziniz. Ucuna 1 noktasýný veriniz. Bu noktadan
aþaðýya koltuk geniþliði 1/10+1 ölçüsünü ininiz ve bu noktaya 2 yazýnýz
a1 noktasýndan aþaðýya Kolt. Oy. Yük. ½ ölçüsünü ininiz ve 3 noktasý yazýnýz.
a2 noktasýndan aþaðýya kol boyu= 56,5 cm. iþaretleyiniz ve bu noktaya 4 yazýnýz.
a4 noktasýndan yukarý 1,5-2 cm. çýkýnýz ve 5 noktasý yazýnýz. 3 ile 5 arasýný ölçüp ½+1 ölçüsünü
3ten aþaðý iþaretleyiniz.
aBu noktalarý dik açý yaparak saða uzatýnýz. 3 noktasýndan yukarý KB ölçüsünü iþaretleyiniz.
aKB noktasýndan 2 numaralý çizgi üzerine çapraz olarak Kol. Oy. Çev. ½ ölçüsünü iþaretleyiniz
ve 7 yazýnýz.
a7 noktasýna dik açý yaparak dirsek çizgisine kadar indiriniz, kesiþen noktalara 8 ve 9 yazýnýz.
a2 ve 7 arasýný ölçüp ½+1 ölçüsünü 2den saða iþaretleyip 10 yazýnýz.
a2 ile 10 arasý ½ ölçüsüne 11 yazýnýz. 3 ile 8 arasýný ölçüp 1/2+1 ölçüsünü 8den sola iþaretleyiniz
ve 12 yazýnýz.
aKB ile 11 noktasýný birleþtirip ½sine 13 yazýnýz. 7 noktasýndan aþaðý KB+1 iþaretleyin ve 14
yazýnýz.
a6 noktasýndan içeri 1 cm, 9 noktasýndan içeri 1 cm, 5 noktasýndan içeri 1 cm. girerek bu
noktalara sýra ile 15-16-17 numaralarýný yazýnýz.
a17 noktasýnda 4 numaralý çizgi üzerinde bilek geniþliði ½ ölçüsünü iþaretleyip 18 yazýnýz.
Bu noktalarý KB noktasýndan baþlayarak 15-17-18-16-14 noktalarýný birleþtirerek kolun alt kýsmýný
kapatýnýz.
aÜst kýsmý birleþtirmek için 13 ile 10 noktasýný düz bir çizgi ile birleþtiriniz, bu çizginin ½sinden
yukarý 1 cm. çýkýnýz.
a10 ile 14 noktasýný birleþtiriniz. Bu çizginin ½sini bulup, bu noktalardan yukarý 0,8 cm.
iþaretleyiniz. Bu noktalardan geçecek þekilde kavis yapýnýz.
a14 noktasýndan içeri 0,5 cm. iþaretleyerek 12 noktasý ile düz birleþtiriniz.
a3 ile 12 noktasýnýn ½sinden yukarý 0,5 cm. çýkarak saða ve sola bir çizgi çiziniz. Bu çizgi
üzerinde ön bedendeki KB ile yan dikiþ arasýný ölçüp iþaretleyiniz. Arkadaki KB ile yan dikiþ
arasýný da ölçüp+0,5 ekleyerek ön oyuntudan sonra iþaretleyip iç kol oyuntusunu çiziniz.
a3-19 arasýný 15 ve 17 noktalarýndan saða doðru iþaretleyip kesik çizgi ile birleþtiriniz.
aKolun açýlýmýný yapýnýz, kol ortasýný iþaretleyiniz.
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GENÝÞLETÝLMÝÞ MANTO KALIBI
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aÖn ve arka pensli beden kalýbýnýzý sayfanýzý ortalayarak çiziniz.
aÖn ortasý da yakadan aþaðýya 1 cm. inerek, omuz baþý ile yakayý yeniden çiziniz.
aYakadan 1 cm. inen nokta ile ön ortasýndan 1 cm. sola ön orta çizgisine paralel
model boyuna kadar çiziniz.
aKol oyuntusundan yan dikiþ üzerinde 3,5 cm. aþaðýya iþaretleyiniz.
aÝþaretlenen yeri 2 cm. yan dikiþe paralel olarak model boyuna uzatýnýz.
aOmuzu pensi doðrultusundan 1 cm uzatýnýz.
aKB noktasýndan 0,8 cm. çýkarak, omuz baþý, KB noktasý ve kol altýndan düþülen
(3,5) ve yandan çýkýlan 2 cm. ile kol kavisi þeklinde birleþtiriniz.
aAyný iþlemleri arka beden kalýbýnda iþaretleyip çiziniz.
aSadece AKB noktasýndan 0,5 cm. çýkýnýz.
aModel boyu isteðe göre deðiþir.
aBu kalýp belden aþaðýya 60 cm.dir.
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ÖLÇÜLER
TEMEL
BEDEN KALIBI
ÜZERÝNE
ÇALIÞILDI.

GENÝÞLETÝLMÝÞ MANTO
ÖLÇEK 1/4

1CM

1CM

1.CM

0,5 CM

0,8

2 CM

2.CM
3,5 CM

3,5 CM

2.CM 2.CM

2.CM 2.CM
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GENÝÞLETÝLMÝÞ MANTO KOLU ÝÞLEM BASAMAKLARI

aTemel beden kol kalýbýnýzý sayfanýzý ortalayarak çiziniz.
aGeniþletilmiþ manto kalýbýnda koldan inilen miktarýn yarýsýný (3,5) ½ 1,75 cm. kol
geniþliðinden aþaðýya doðru iþaretleyiniz ve bir miktar yana doðru uzatýnýz.
aKB (kol birleþtirme) ve AKB (Arka kol birleþtirme) noktalarýndan yana doðru 0,8
cm. iþaretleyiniz.
aKol ortasý (omuz baþý) ile pistoleyle çiziniz.
aGeniþletilmiþ mantonun KB ve AKB noktalarýyla koldan indirilen noktanýn arasýný
ölçünüz.
aAyný ölçüyü kol kalýbýnda KBden 1,75 inilen noktadaki çizgi üzerinde iþaretleyiniz.
aAyný þeklide AKB noktasýndan ayný iþlemi yapýnýz. Kol kavisini tamamlayýnýz.
aKol aðzýnda 1,5 cm. yana doðru iþaretleyiniz. Pistoleyle kol alt dikiþini çiziniz. (Her
iki tarafta)
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GENÝÞLETÝLMÝÞ MANTO KALIBI

ÖLÇÜLER
TEMEL BEDEN
KALIBININ
ÜZERÝNE ÇALIÞILDI

NOT: 1,75 cm. bedende kol altýndan inilen miktarýn 1/2 si kola bolluk
vermek istenirse kol ortasýndan çýtlatýlarak açýlýr.

0,8 CM

KB

75
1,

0,8 CM

AKB

CM

1,75 CM

1,75 CM

1,5 CM

1,5 CM
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MODEL UYGULAMANIN ÝÞLEM BASAMAKLARI

aGeniþletilmiþ ön ve arka manto kalýbýnýzý çiziniz.
aÖN: Ön ortasýndan dýþarýya doðru düðme çapý 3,5 cm. iþaretleyiniz.
aÖn ortasýnda etek ucundan 1,5 cm. açýlmama payý (mantonun önünün açýlmamasý
için) veriniz. Ön yaka ile birleþtiriniz.
aÖn ortasýndan açýlmama payýndan sonra 3,5 cm. kapama payýný iþaretleyip, yakadan
çýktýðýmýz 3,5 cm. ile birleþtiriniz.
aGöðüs pensini dik açý ile aþaðýya doðru uzatýnýz.
aKB noktasý ile göðüs pensi ucunu birleþtiriniz.
aYan dikiþte kalçadan dýþarýya doðru 1,5 cm. iþaretleyiniz. Kol ve etek boyuna kadar
uzatýnýz.
aEtek ucunda geniþletilen çizgiye dik açý yaparak etek boyunu çiziniz.
aARKA: AKB noktasý ile omuz baþýnýn ½sini bulunuz. Omuz pensinin ucu ile birleþtiriniz.
aOmuz pensini dik açý ile model boyuna kadar uzatýnýz
aBel pensini uzattýðýmýz çizgiye kaydýrýnýz.
aArka yanda kalça çizgisinden dýþarý 1,5 cm. iþaretleyiniz. Önde yapýldýðý gibi model
boyunu çiziniz.
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MODEL UYGULAMA

ÖLÇÜLER
GENÝÞLETÝLMÝÞ
MANTO KALIBI
ÜZERÝNE ÇALIÞILDI

3,5 CM

1/2

3,5 CM
DÜÐME ÇAPI 3,5 CM
1/2
12 CM

1,5 CM

1,5 CM

ARKA ORTASI

AKB

MANTO ÖNÜNÜN AÇILMAMASI ÝÇÝN VERÝLÝR

3,5 CM 1,5 CM

1/2 CM
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MODEL UYGULAMALI MANTO ÝÞLEM BASAMAKLARI
ÖN:
a1 noktasýndan aþaðýya doðru 4 cm. iþaretleyiniz. 2
a2 noktasý ile KB noktasýný yardýmcý çizgi ile birleþtiriniz. Çizilen çizginin ½sini bulunuz
ve 1 cm. yukarýya doðru uzatýnýz. 3
a4 noktasýndan aþaðýya kol düþüklüðü için 5 cm. iþaretleyiniz. 5
a5 noktasýný beden çizgisine dik açý yaparak 1,5 cm. yatay olarak uzatýnýz. 6
a1, 2, KB ve 6 noktalarýný kol kavisini vererek çiziniz.
a6 noktasýný etek ucu ile birleþtiriniz.
aÖn yaka oyuntusundan 7 noktasýndan yukarýya doðru 7 cm. iþaretleyiniz. 8
a7 noktasýndan aþaðýya doðru 6 cm. iþaretleyiniz. 9
a9 noktasýndan yatay olarak yan dikiþe doðru 8 cm. iþaretleyiniz. 10
a1 noktasýndan omuza doðru 1,5 cm. iþaretleyiniz. 11
a11 noktasýný dik açý ile 5 cm. yukarý doðru uzatýnýz. 12
a12 noktasýndan ön ortasýna doðru dik açý ile 2 cm.lik yatay çizgi çiziniz. 13
a13 noktasý ve 8 noktasýný pistoleyle yaka oyuntusu þeklinde birleþtiriniz.
a9 ve 10 noktasýný 10 ve 11 noktasýný 11-13 noktasýný cetvelle birleþtiriniz.
aÖn ortasý çizgisinde 13 yönüne doðru 2,5 cm. iþaretleyiniz. 14
a10 noktasýndan yukarýya doðru 3 cm. iþaretleyiniz. 15
a14 ve 15 noktalarýný birleþtiriniz.
aÖn kol kalýbýnýn kopyasýný alýnýz.
aBedende iþaretlenen omuz kýsmýnýn kopyasýný alýnýz.
aAlýnan kopyanýn KB noktasýna gelecek þekilde ve kol ortasýnda 2 cm. açarak kol üzerine
yapýþtýrýnýz.
aKB noktasýndan yatay olarak 1 cm. dýþarýya iþaretleyiniz.16
a17den aþaðýya doðru koltuk altýndan inilen miktarýn yarýsýný 2,5 cm. iþaretleyiniz. 18
a18 noktasýný yatay olarak dik açý ile sol tarafa uzatýnýz.
aBedende KB 6 noktalarý arasýný ölçünüz. Ayný ölçüyü 16dan 18de çizilen çizgi üzerinde
arayýnýz ve iþaretleyiniz. 19
a19 ve 16 noktalarýný kol kavisini vererek birleþtiriniz.
aKol aðzýndan 1,5 cm. içeriye doðru iþaretleyiniz. 20
a19-20 arasýný pistoleyle birleþtiriniz.
aKol ortasýndaki pens ucundan 1 cm. saða doðru çýkarak kol üstünü kavisle kol aðzýna
kadar çiziniz.
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MODEL UYGULAMALI MANTO ÝÞLEM BASAMAKLARI

ARKA:
aAKB ve omuz arasýnýn ½sini bulup, omuz pensi ile birleþtiren çizgiyi kesiniz. Omuz
pensini kapatýnýz.
aEtek ucunda önde verilen açýklýðýn ayný ölçüsünü veriniz.
a1 noktasýndan aþaðýya doðru 1 cm. iþaretleyiniz. 2
a3 noktasýndan omuz üzerinde 1,5 cm. iþaretleyiniz. 4
a4 noktasýný dik açý ile 5 cm. yukarýya uzatýnýz. 5
a5 noktasýný yatay olarak arka ortasýna doðru 2 cm. iþaretleyiniz. 6
a2 noktasýndan yukarýya 6 cm. yaka uzunluðunu iþaretleyiniz. 7
a2-4 arasýný pistoleyle yaka þeklinde birleþtiriniz.
a6-7 arasýný pistoleyle yaka þeklinde birleþtiriniz.
a6-7 arasýnýn ve 2-4 arasýnýn ½sini bulunuz. 8-9 bu noktalarý yardýmcý çizgi ile
birleþtiriniz.
aAKB noktasý ve 9 noktasýný yardýmcý çizgi ile birleþtiriniz. ½sini bulunuz ve 1 cm.
yukarýya doðru iþaretleyiniz. 10
aKol altýndan inilen ve yandan geniþletme yapýlan yerleri ön bedendeki gibi çalýþýnýz.
aÖn yakanýn kopyasýný alýnýz. 14 noktasýný 15 noktasýna kadar kesiniz. Arasýna 1
cm.lik geniþletme veriniz.
aArka yakanýn kopyasýný alýnýz. 8 noktasýný 9 noktasýna kadar kesiniz, arasýna 1 cm.lik
geniþletme veriniz.
aÖn ve arka yakayý yanlarý biraraya getirerek yapýþtýrýnýz. Pistoleyle yakadaki çukurluðu
ve kütlüðü düzeltiniz.
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MODEL UYGULAMA
MANTO KALIBI ÜZERÝNDE ÇALIÞILDI
(Dik yaka, reglan kollu, ÖN)

TEMEL MANTO KALIBI
KOLU ÜZERÝNE
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MODEL UYGULAMA

ÖLÇÜLER
GENÝÞLETÝLMÝÞ
MANTO KALIBI
ÜZERÝNDE ÇALIÞILDI.

(Dik yaka, reglan kollu, ARKA)
6

5

1/2

7

5 cm

3
1,5

6 cm

4

9
1/2

1

1 cm

2
10

YAN
ÝÞ
DÝK

ARK

AO

RTA

SI

1/2

1,5 CM

ÖN ORTASI

AKB

1 CM
1 CM

2,5 CM

AKB

ÖNDE VERÝLEN
KOLLUK VERÝLÝR
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MODEL UYGULAMANIN ÝÞLEM BASAMAKLARI

aÖn ve arka geniþletilmiþ beden kalýbýnýzý sayfanýzý ortalayarak çiziniz.
aÖN:KB noktasýndan yukarýya kup baþlangýcýný bulmak için 4 cm. iþaretleyiniz.
aBel pensini 3 cm. yan dikiþe doðru kaydýrýnýz. (Pens geniþliðini deðiþtirmeden)
aBelden yukarýya doðru 1 noktasýyla kup þeklinde birleþtiriniz.
aPensi belden aþaðýya doðru pens uzunluðu deðiþmeden cetvelin gidiþ yönüne doðru
pensi etek ucuna kadar uzatýnýz.
aManto boyunu kalçadan aþaðýya 20 cm. olarak uzatýnýz. Yan dikiþten 3 cm.lik açýlým
yaparak kalça ile birleþtiriniz.
aKoltuk altýndan yan dikiþ üzerinde 8 cm. aþaðýya doðru iþaretleyiniz ve göðüs pensi
ucuyla birleþtiriniz.
aModele erkek yaka çalýþmasý uygulayýnýz.
aARKA:Önde yapýlan kup çalýþmasýný arkada ayný þekilde uygulayýnýz.
Þablon
aÖn kalýpta kup çizimini keserek ayýrýnýz. 1 cm. dikiþ payýný veriniz.
aÖn ortasýnda göðüs pensini kapatýnýz ve yandan göðüs pensi ucuyla birleþen çizgiyi
kesiniz. Dikiþ paylarýný veriniz.
aKlapa (mostra) kalýbýna dikiþ paylarýný veriniz.
aYaka kalýbýna dikiþ paylarýný veriniz. Yakada omuza gelen kýsma çýt atmayý unutmayýnýz.
aYine ön bedende yakanýn takýlacaðý noktaya da çýt iþareti alýnýz.
aArka bedende kup çizimini keserek ayýrýnýz.
aArka bedene ve kup kalýbýna dikiþ paylarýný veriniz. Gerekli çýtlarý iþaretleyiniz.
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MODEL UYGULAMA
ÖLÇÜLER
GENÝÞLETÝLMÝÞ
MANTO KALIBI
ÜZERÝNDE ÇALIÞILDI.
7 CM
2,5 CM
2,5 CM

8 CM OR

YAKA

3 CM

4 CM

15 CM
BEDEN

KOPYAS

I ALIN

IR

2 CM

2,5 CM
9 CM
4 CM

9 CM

4 cm

KB

8 CM

3 CM
5 CM

ÖN ORTASI

3 CM

20CM

DBÝ

PENS YANA TAÞINIR

3 CM
3X2=6+1=7 CM

3 CM
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ÞABLON ÇALIÞMASI
ÖLÇÜLER
GENÝÞLETÝLMÝÞ
MANTO KALIBI
ÜZERÝNDE ÇALIÞILDI.
Yakadan iki adet kesilir, ilk kesimde
A.O.K.K. olarak ikincisinde ise þekildeki
D.B.Ý. uygun olarak kesilir ve arka ortasýna
dikiþ payý verilir.

A.O
KK
OMUZ

GÖÐÜS PENSÝ ÇITLATILIR

GÖÐÜS PENSÝ KAPATILIR,

DBÝ

ÇITI

KB

38 BEDEN MANTO

DBÝ

38 BEDEN MANTO

MOSTRA (KLAPA)X2

ÖNX2

38 BEDEN MANTO
ÖN YAN KUP X2

3-4 CM

3-4 CM
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3-4 CM
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ÞABLON ÇALIÞMASI

ÖLÇÜLER:
Geniþletilmiþ manto kalýbý
üzerinde çalýþýldý.

3 CM

(ARKA)

38 BEDEN MANTO

A.O KK

ARKA X 1

38 BEDEN MANTO
ARKA YAN KUP
X2

3-4 CM

3-4 CM
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38 BEDEN

MODEL UYGULAMALI MANTO ÇÝZÝMÝ
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aÖn ve arka manto temel kalýbýnýn kopyasýný alýnýz.
aARKA: Yan dikiþte belden 2 cm. daraltýnýz.
aArka ortasýnda, etek ucundan yukarý 32 cm. uzunluðunda 6 cm. geniþliðinde yýrtmaç
payýný çýkýnýz.
aÖN:Göðüs pensini yan dikiþe taþýyýnýz ve pensin boyunu 5 cm. kýsaltýnýz.
aYan dikiþte beli 2 cm. daraltýnýz.
aBel çizgisinde ön ortasýndan dýþarý 7 cm. çýkýnýz, etek ucundan da 7 cm. çýkýp bu
noktalarý birleþtirerek kruvaze payýný çýkýnýz.
aOmuz çizgisini sola doðru uzatýp, üzerinde 2 cm. iþaretleyiniz.
aPat payýndan baþlayarak omuzdaki 2 cm.den geçerek röver çizgisini çiziniz.
aOmuzdan yukarý arka yaka oyuntusu 8 cm. çýkýnýz ve bu noktaya dik açý çiziniz.
aDik açý üzerinde önce 4 cm. sonra 2 cm. iþaretleyiniz.
aBu noktaya dik açý yapýnýz. Ve tekrar 2 cm. ve 4 cm. iþaretleyiniz ve dik açý yapýnýz.
aRöver çizgisi üzerinden aþaðýya 7 cm. ininiz ve dik açý yapýnýz ve 12 cm. sola
iþaretleyiniz.
aAlt yaka çizimini kapatýnýz ve yukarý 2 cm. uzatýnýz. Uç noktasýyla 12 cm.lik çizgi
üzerinde geri 6 cm. iþaretleyiniz ve üçgen çýkýntýsý yapýnýz.
aUç noktasýndan aþaðý 2 cm. ininiz ve bu noktadan yukarý 1 cm. iþaretleyerek üst
yakayý kapatýnýz ve erkek yaka çizimini tamamlayýnýz.
aBelde ve etek ucundan içeri 5 cm, yakada omuza doðru 3 cm. iþaretleyerek bu
noktalarý birleþtirerek mostra kalýbýný çiziniz.
a14 cm. uzunluðunda 3 cm. geniþliðinde cep kapaðý çiziniz.
aKalýplarýn kopyalarýný alýnýz, þablonlarýný hazýrlayýnýz, düz boy iplik çizgisini beden
no, kalýp no, model nolarýný yazýnýz.
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38 BEDEN MANTO
KALIBI ÜZERÝNE

MANTO ÜZERÝNE MODEL UYGULAMA

4

2
2

A.Y

=8

CM

4

2
3

1 CM
2

2 CM
7 CM

6 CM
6 CM

12 CM

5 CM

7 CM

12

2,5

2

2

EÞÝT
10

12
ARKA ORTASI

10 CM
14 CM
3 CM

YIRTMAÇ BOYU 32 CM

6 CM

7 CM

5 CM
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MODEL UYGULAMALI MANTO AÇILIMI VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ

38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
ÜST YAKA
1 ADET

38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
ALT YAKA
2 ADET

A.O.K.K

38 BEDEN MANTO
KALIBI ÜZERÝNE

38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
MOSTRA
2 ADET

Ö.O.D.B.Ý

38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
ÖN
2 ADET
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D.B.Ý

38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
ARKA
2 ADET

Ö.O.D.B.Ý

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

38 BEDEN MANTO
KOL KALIBI ÜZERÝNE

MODEL UYGULAMALI MANTO KOLU VE ÞABLONU
ÝÞLEM BASAMAKLARI
aTemel manto kol kalýbýný kopya alýnýz.
aAKB noktasýndan 5 cm. yukarý iþaretleyiniz.
aPens ucu ile 5 cm. noktasýný kesik çizgi
ile birleþtiriniz.
aKol altý çizgisi ile dirsek çizgisi arasýný
ikiye bölünüz ve bu noktalardan saða ve
sola 1er cm. çýkýnýz.
aPens ucundan baþlayarak bu noktalardan
geçerek kavisle birleþtiriniz ve kolu iki
parçaya bölünüz.
aKol parçalarýnýn kopyalarýný alýnýz, þablon
hazýrlayýnýz. Düz boy ipliklerini, beden
no, model no, kalýp nolarýný kalýp üzerine
yazýnýz.

KB

AKB

1/2
1 CM

1/2

D.B.Ý

AKB

KB

38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
KOL
2 ADET
PARÇA 2

38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
KOL
2 ADET
PARÇA 1

D.B.Ý

D.B.Ý

1 CM
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D.B.Ý

5 CM

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

38 BEDEN

MODEL UYGULAMALI MANTO ÇÝZÝMÝ
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aÖn ve arka manto temel kalýbýnýn kopyasýný alýnýz.
aÖN: Göðüs pensini kol oyuntusuna taþýyýnýz.
aÖn ortasýndan 3,5 geniþliðinde pat çýkýp verilen ölçülerde þal yaka çizimini yapýnýz.
(þekildeki gibi)
aBel çizgisinden yukarý 9 cm. çýkýnýz, saða 9 cm. giriniz ve bu noktaya 3 cm.
geniþliðinde bir pens yapýnýz.
aBelden 4 cm. daraltýnýz. Etek ucundan 3,5 cm. geniþletiniz. Kol oyuntusundan 1,5
daraltýnýz.
aBeldeki pens ucunu dik olarak aþaðý indiriniz. Bu noktanýn saðýna ve soluna 7 cm.
iþaretleyerek etek ucuna geniþlik paylarýný veriniz.
aKol oyuntusuna taþýnan pensi kup çizgisi yaparak bel pensi ile birleþtiriniz ve
kupunuzu oluþturunuz.
aPat üzerinde 2,5 cm. geniþliðinde 5 cm. aralarla ilik yerlerini iþaretleyiniz.
10 cm. geniþliðinde mostra çiziniz.
aARKA: Belin ½sine 3 cm. geniþliðinde bir pens çiziniz. Ön bedende bel ve etek
ucunda yapýlan iþlemleri tekrar ediniz.
aKol oyuntusunda KB noktasýndan yukarý 4 cm. yukarý çýkýp kup çizgisini pens ucuyla
birleþtiriniz ve kupunuzu oluþturunuz.
aKalýplarýn kopyalarýný alýnýz, þablonlarýný hazýrlayýnýz. Düz boy ip çizgisini beden
no, kalýp no, model nolarýný þablon kalýplarý üzerine yazýnýz.
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38 BEDEN MANTO
KOL KALIBI ÜZERÝNE

MANTO ÜZERÝNE MODEL UYGULAMA

5 CM
2

2 CM

A.Y=
7,5

4 CM

2

6,5 CM

6 CM

6 CM

4 CM
AKB

1,5

9 CM

3,5 CM
9 CM

D.B.Ý

D.B.Ý

2,5
5
4 CM
1/3

3 CM

2/3
7 CM

3,5 CM

7 CM

7 CM

3,5 CM

3,5 CM

7 CM
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7 CM

7 CM

3,5 CM
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MODEL UYGULAMA MANTO AÇILIMI VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ
38 BEDEN

(ÖN)

38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
ÖN ÜST
2 ADET

Ö.O

D.B.Ý

D.B.Ý

Ö.O

D.B.Ý

Ö.O

D.B.Ý

38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
MOSTRA
2 ADET

38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
ÖN ALT
2 ADET
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38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
ÖN KUP
2 ADET

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

MODEL UYGULAMA MANTO KOL AÇILIMI VE ÞABLON ÇÝZÝMÝ
(KOL VE ARKA)

38 BEDEN

D.B.Ý

A.O

D.B.Ý

38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
KOL
2 ADET
PARÇA 1

1/2
1 CM
1/2
38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
ARKA KUP
2 ADET

D.B.Ý

D.B.Ý

1 CM
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38 BEDEN
MODEL NO: ( )
KALIP NO: ( )
ARKA
2 ADET

BEBE - ÇOCUK BEDENÝ STANDART ÖLÇÜ TABLOSU

ÝSMEK Modelistlik Kitabý
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aYukarýdaki bolluklar model özelliðine göre deðiiþr.

aJarse gibi esnek kumaþlarda kumaþýn özelliði göz önünde tutulur.

aBu bolluklar esnemeyen kumaþlar içindir.

NOT: Tabloda verilen bolluklar(koltuk derinliði sütünun dýþýndaki ölçüler yarým beden içindir.)

BEBE ÇOCUK VE GENÇ KIZ GÝYÝM ÇEÞÝDÝNE GÖRE BOLLUK TABLOSU

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

ÇOCUK BEDEN ÇÝZÝMÝ 3-6 YAÞ
ÝÞLEM BASAMAKLARI

ÖN
aBeden, bel ve elbise boyu çizgilerini saða doðru uzatýnýz. Sol kenardan dik bir çizgi
çizip, bu çizgileri çakýþtýrýnýz.
aBel çizgisinden yukarýya ön uzunluðu iþaretleyip bu noktayý saða doðru uzatýnýz.
aÖn ortasýndan saða doðru beden çizgisi üzerinde ön geniþliði iþaretleyip üst çizgiye
dik olarak uzatýnýz.
aSol üst köþeden saða doðru arka yaka, aþaðýya arka yaka+1 iþaretleyip ön yaka
oyuntusunu çiziniz.
aBeden çizgisi üzerinde ön geniþlik noktasýndan sonra kolt. gen. ½yi iþaretleyip
bel çizgisine kadar dik olarak uzatýnýz.
aBeden çizgisinden yukarý ön geniþliði dik çizgi üzerinde arka kol oyuntu yüksekliðinin
1 cm. eksiðini iþaretleyiniz. Bu noktayý ön yaka çizgisi ile birleþtirip arka omuz ölçüsü
kadar uzatýnýz. Ve ön omuzu elde ediniz.
aBeden çizgisi ile omuz çizgisi arasýný 4e bölünüz.
aOmuz bitiminden baþlayarak son ¼ noktasýndan geçecek þekilde kolt. gen. ½
noktasýna kadar ön kol oyuntusunu çiziniz.
aBel çizgisinden 1 cm. dýþarý çýkýnýz. Kol altýndan baþlayarak 1 cm.den geçmek üzere
arka yan dikiþe eþit olacak þekilde ön yan dikiþi çiziniz.
aÖn belden 1 cm. dýþarý çýkýnýz. Etek ucunda da 1 cm. aþaðý inerek ön kýsmý ve etek
ucunu çiziniz.
(Ön ortasýndan çýkýlan 1 cm. fazlalýk beden yuvarlaklýðý içindir. 1 cm. dýþarý çýkýlmadan
da bazý modellerde çalýþýlabilir.)
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ÇOCUK BEDEN ÇÝZÝMÝ 3-6 YAÞ
ÝÞLEM BASAMAKLARI

ARKA
aSað tarafa bir dik çiziniz. Yukarýdan aþaðý eþeli kaldýrmadan koltuk derinliði (beden
hattý), arka uzunluðu (bel) ve elbise boyuna iþaret alýp sola doðru uzatýnýz.
aSað üst köþeden sola doðru arka yaka ölçüsünü iþaretleyip 1 cm. yukarý iþaret alýnýz.
1 cm. yukarý çýktýðýnýz nokta ile arka yaka oyuntusunu çiziniz.
aArka uzunluk çizgisinden 1 cm. içeri girip, arka yaka ortasýnda sýfýrlayýp elbise boyuna
kadar geliþine göre çiziniz. (Esas arka ortasý)
aEtek ucundan sola doðru arka ortasýna dik açý oluþturacak þekilde uzatýnýz.
aKoltuk derinliði çizgisi üzerinde yeni arka ortasýndan sola doðru arka geniþliðini
iþaretleyiniz. Yukarý doðru dik olarak uzatýnýz.
aArka geniþliði noktasýndan sola doðru koltuk geniþliði ½yi iþaretleyiniz. Bu noktayý
bel çizgisine dik indiriniz.
aSol üst köþeden 1 cm. aþaðýya 1 cm. sola iþaretleyiniz. Yaka ile bu nokta arasýný
birleþtirip arka omuzu çiziniz.
aSol üst köþeden 1 cm. indiðiniz nokta ile beden çizgisi arasýný 4e bölünüz. Alttaki
¼ noktasýndan 0,5 cm. dýþarý çýkýp omuzdan baþlayarak 0,5 cm.den geçmek üzere
kol altýna kadar arka kol oyuntusunu çiziniz.
aBelde dik çizgiden 1,5 cm. dýþarý çýkýnýz. Kol oyuntusundan baþlayarak 1,5 cm.den
geçip yeni arka ortasýndan dik açý uyguladýðýnýz ve sola doðru uzattýðýnýz çizgiye kadar
uzatýp yan dikiþi çiziniz.
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ÇOCUK BEDEN ÇÝZÝMÝ
(3-6 YAÞ)
ÖLÇÜLER
Bütün boy: 96
Beden : 66
Bel: 58
Kalça: 68
Arka yaka: Beden 1/20+2: 5,3
Koltuk derinliði: Beden 1/10+ Bütün boy 1/20+3+1: 14. 4
Arka uzunluk: Bütün boy ¼: 24 cm.
Elbise boyu: 45 cm.
Ön uzunluðu: Arka uzunluk+1: 25 cm.
Arka geniþlik: Beden 2/10: 13.2
Koltuk geniþliði: Beden 1/10+3: 9. 6 cm.
Ön geniþlik: Beden 2/10+1: 14. 2
AY=5,3

1/4

ÖN UZUNLUK 25 CM

ARKA KOLTUKDA-1

1/4

ÖN GENÝÞLÝK 14,2

KOLTUK DERÝNLÝÐÝ
ARKA UZUNLUK

AY+1=6,3

ARKA YAKA
=5,3 CM

1/4

1/4

1/4

1/4

0,5

KOLT
GEN. 1/2

KOLT.
GEN 1/2

AR.GEN.13,2

ARKA BEDEN
ÖN BEDEN

1,5

MODEL BOYU

1
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ÇOCUK BEDEN KOL ÇÝZÝMÝ
ÝÞLEM BASAMAKLARI
(3-6 YAÞ)

aBir dik açý çiziniz.
aYukarýdan aþaðýya kolt. derinliði 1/3 eþeli kaldýrmadan kol boyunu iþaretleyip, bu
noktalarý saða ve sola yatay olarak uzatýnýz.
aÜst noktadan baþlayarak kolt. derinliði 1/3 çizgisi üzerinde saða kol oyuntu çevresi
½+1, sola da kol oyuntu çev. ½+0,5i iþaretleyip verev olarak çiziniz.
aVerev çizgileri 3 eþit parçaya bölünüz. Ýlk üçte birden 1 cm. yukarý, arka koldaki
son üçte birin ortasýndan 0,5 cm. içeri, ön koldaki son üçte birin ortasýndan 1 cm.
içeri girip bu noktalardan geçecek þekilde kol oyuntusunu çiziniz.
aKol boyu çizgisi üzerinde kol aðzý ölçüsünden fazla kalan mesafeyi eþit olarak sað
ve sol kenardan içeri doðru iþaretleyip kol oyuntusu bitimleri ile birleþtiriniz.
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ÇOCUK BEDEN KOL ÇÝZÝMÝ
(3-6 YAÞ)

Y.
Ç
O
L.
KO

KOLT.DER.1/9

0,5 1/2

KOL BOYU = 40 CM

,5

CM

1/2

17

1

1=

1/3

2+

1/3

1 CM

1/

1/2

1/2

1/3

EV

1/3

Ç
Y.

1 CM

O

EV
.1

L

/2

+0

KO

,5

ÖLÇÜLER
Kol boyu= 40 cm
Kol aðzý= 20 cm
Kol oy. çev.= 33 cm
Kol oy.yük.= 28 cm

5,5 CM

5,5 CM
KOL AÐZI= 20 CM
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MODEL UYGULAMALI ÇOCUK ELBÝSESÝ

aDosyanýzýn sað tarafýna bir dik çiziniz. Baþlangýç noktasý 1i þaretleyiniz.1 noktasýndan
aþaðý bu dik çizgi üzerinde koltuk derinliði 2, arka uzunluk 3, model boyu 4 noktalarýný
iþaretleyiniz.
a3 ile 2 arasýnýn ½sini bulup 5 noktasýný iþaretleyiniz. Bu noktadan saða doðru 10
cm. arka pili geniþliðini iþaretleyip model boyuna kadar çiziniz.
a1 noktasýndan sola doðru arka yaka ölçüsünü iþaretleyip 6 noktasýný belirleyiniz.
Bu noktadan yukarý doðru dik çýkarak arka yakayý çiziniz.
aArka omuzu þekilde görüldüðü gibi omuz baþý çizgisinden 2 cm. omuz boyu
yardýmcý çizgisinden dýþa 1 cm. çýkarak çiziniz. 1 noktasýndan aþaðý 9 cm. inip, arka
yaka þeklini çýkýlan 1 cm. noktasý ile kavisli bir þekilde çiziniz.
a3 noktasýndan sola doðru beden ½ iþaretleyip yan dikiþi çiziniz. (þekile bakýn)
aBeden hattý üzerinde yan dikiþten saða ve sola eþit bir þekilde koltuk geniþliði 7,7
cm. iþaretleyiniz.
aBedenden yukarý doðru çiziniz. (þekile bakýn) Kol oyuntusunu þekildeki gibi
tamamlayýnýz.
a7 noktasýndan sola doðru arka yaka ölçüsünü iþaretleyiniz. 7 noktasýndan aþaðý
arka yaka +0,5 cm. iþaretleyip ön yakayý çiziniz. Ön yaka modelini þekildeki gibi
tamamlayýnýz.
aÖn yakayý arka yakada olduðu gibi birleþtiriniz.
aPili geniþliði arka bedendeki gibi 10 cm.yi iþaretleyip, þekile bakarak çizimi
tamamlayýnýz.
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MODEL UYGULAMALI ÇOCUK ELBÝSESÝ

ÖLÇÜLER
Tam boy= 92

(2 YAÞ BOY 90)

Beden= 56-28
Bel= 50
Kalça=60
Arka yaka=4.8
Kolt.Der.=12,5
Arka Uz.=22
Kolt Gen=6,6+14=7,6

A.Y=4,8
7

1,5
6

A.Y+0,5=53

2

A.Y=4,8

9 CM

0,5

0,5

KLT.DER=125

9 CM

1

1/4

2

3 CM
KOLT. GEN.=7,6

1/2

1/2

ARKA UZ=22

5
10CM

3

M.BOYU=50

BEDEN 1/2+4=32

KOL ÇÝZÝMÝ TEMEL ÇOCUK ELBÝSESÝ 3 ,6 YAÞ ÝÇÝN YAPILAN KOL ÇÝZÝMÝNÝN AYNISIDIR.
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MODEL UYGULAMALI ÇOCUK ELBÝSESÝ

aDosyanýzýn sað tarafýna (ön ve arka ortasýný belirlemek için) bir dik çiziniz.
aBaþlangýç noktasýndan 1 sola doðru yatay bir çizgi çiziniz.
a1 noktasýndan sola doðru A.Y+2= 7. 1 cm.yi iþaretleyiniz. 2 noktasýný belirleyiniz.
a2 noktasýndan sola doðru 25 cm. iþaretleyiniz. 3 noktasý
a3 noktasýndan sola doðru 2 cm. çýkýp 4 noktasýný iþaretleyiniz. 4 noktasýndan yukarý
7. (9) cm. çýkarak 2 ve 5 noktalarýný þekildeki gibi çiziniz.
a1 noktasýndan aþaðý 1,5 cm. inerek 6 noktasýný belirleyiniz. 6 ve 2 noktasýný arka
yakayý pistoleyle kavisli bir þekilde çiziniz.
a6 noktasýndan aþaðý A.Y+1= 6. 1 cm. iþaretleyip 7 noktasý belirleyiniz. 7 noktasý ile
2 noktasýný þekildeki gibi kavisli bir þekilde çiziniz. (ön yaka)
a7 noktasýndan aþaðý doðru dik çizgi üzerinde kolt. derinliði+1,5 - 3= 14 cm. iþaretleyip
8 noktasýný belirleyiniz.
a8 noktasýndan sola doðru beden ¼+7, 8 = 22,5 iþaretleyip 9 noktasýný belirleyiniz.
9 noktasýný etek ucuna kadar bir dik çiziniz.
aEtek ucunda yan dikiþ için sola doðru 3 cm. çýkýnýz. 8 noktasýndan aþaðý model
boyu 45 cm.yi iþaretleyip etek ucunu çiziniz.
aÞekildeki gibi yan dikiþi tamamlayýnýz. 9, 3 ve 5 noktalarýný þekildeki gibi çiziniz.
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MODEL UYGULAMALI ÇOCUK ELBÝSESÝ

7- 9 CM

5

2

2CM

15

A.Y+ 2=7,1

25 CM

4

1
6
A.Y+1=6,1

ARKA
7

KOLT.DER+1,5-3=14

ÖN

9

8

LASTÝK PAYI
BEDEN 1/4+7-8=22,5

MODEL BOYU=45 CM ANCAK YER ALMADIÐI ÝÇÝN 40 CM ÝÞARETLENMÝÞTÝR.

Tam boy= 104
Beden= 62
Kolt Der.=12,5
M.boyu= 45
A.yaka= 5,1
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ÇOCUK BEDENÝ ÝÞLEM BASAMAKLARI
aSað tarafa bir dik çiziniz ve bir nokta tespit ediniz. 1 arka ortasý
a1 noktasýndan aþaðýya doðru sýrt yüksekliði 15+1,5=16,5 cm.yi iþaretleyiniz. 2
a1 noktasýndan aþaðýya arka uzunluk 30,5 cm.yi iþaretleyiniz. 3
a1 noktasýndan aþaðýya model boyu 61 cm.yi iþaretleyiniz. 4
a1, 2, 3, 4 noktalarýný dik açý ile sol tarafa uzatýnýz.
a2 noktasýndan sola doðru arka gen. 11,8+1,5=13,4 cm.yi iþaretleyiniz. 5
a5 noktasýný dik açý ile yukarýya uzatýnýz. Ýki çizginin kesiþtiði yer 6 noktasý.
a5 noktasýndan sola doðru kolt. gen. 7,2+1= 8,2 cm.nin ½sini iþaretleyiniz. 4,1- 7
a7 noktasýný dik açý ile aþaðýya doðru 3 noktasý çizgisine kadar uzatýnýz. 8
a7 noktasýndan sola doðru ön ve arka bedenin arasýna 10 cm.lik boþluk iþaretleyiniz.
9 noktasý
a9 noktasýný dik açý ile aþaðýya doðru 3 noktasý çizgisine kadar uzatýnýz.10
a9 noktasýndan sola doðru kolt. gen. ½ 4,1 cm.yi iþaretleyiniz. 11 ve yukarý uzatýnýz.
a11 noktasýndan sola doðru ön geniþlik 11,9+1,5= 13,4 cm.yi iþaretleyiniz. 12
a12 noktasýný model boyuna ve yukarý doðru çiziniz. Arka uzunluk çizgisi ile kesiþen
noktaya 13 noktasý veriniz.
a13 noktasýndan yukarý doðru ön uzunluk 32,5 cm.yi yukarý doðru iþaretleyiniz.
a14 noktasý ve 14 noktasýný dik açý ile saða doðru uzatýnýz.
a1 noktasýndan sola doðru arka yaka 5,1 cm.yi iþaretleyiniz. 15
a15 noktasýndan yukarý doðru 2 cm. çiziniz. 16
a16 noktasýný ve 6 noktasýný birleþtiriniz ve çizgiyi 1 cm. dýþarý doðru taþýrýnýz. 17
a5-6 arasýný ¼e bölünüz. 5 noktasýndan yukarý ilk ¼lük nokta 18 noktasý.
a18 noktasýný yardýmcý çizgi ve dik açý ile ön kol oyuntusuna kadar uzatýnýz. 19
a14 noktasýndan saða doðru arka yaka 5,1 cmyi iþaretleyiniz. 26
a14 ve 11 noktasýný yardýmcý çizgi ile birleþtiriniz.
a14 noktasýndan çizilen çizgi üzerinde A. Yaka+ 0,5= 5,6 cm.yi iþaretleyiniz. 21
a14ten aþaðýya arka yaka +1= 6,1 cm.yi iþaretleyiniz. 22
a20-21-22 noktalarýný ön yaka þeklinde pistole ile birleþtiniz.
.
.
a11 noktasýndan yukarý 5-6 arasý /.1 cm.yi 16,5 /.1: 15,5 cm.yi iþaretleyiniz. 23
a23 noktasýný pergel ile saða ve sola uzatýnýz. (merkez nokta: 11 noktasý)
a20 noktasýndan çizilen yay üzerine doðru 16-17 arasýný (arka omuzu) iþaretleyiniz.24
a20-24 arasýný cetvel ile birleþtiriniz.
a8 noktasýndan sola 1 cm.yi iþaretleyiniz. 7 noktasý ile birleþtirip model boyuna kadar
uzatýnýz. 25
a25 noktasýndan 1 cm. yukarý doðru iþaretleyiniz Etek ucunu pistole ile düzeltiniz.
a10 noktasýndan saða 1 cm. iþaretleyiniz. 9 noktasý ile birleþtirip model boyuna kadar
uzatýnýz. 26
a26 noktasýndan 1 cm. yukarý doðru iþaretleyiniz, etek ucunu düzeltiniz.
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ÇOCUK BEDEN ÇÝZÝMÝ

ÖLÇÜLER

(8 YAÞ 122 TÜM BOY)

Tüm boy: 122 cm.
Göðüs çev.: 62 cm.
Bel: 58 cm.
Kalça: 68 cm.
Kol boyu: 41,5 cm.
Arka uzunluk: 30,5 cm.
Ön uzunluk: 32,5 cm.
Sýrt yük.: 15+1,5: 16,5 cm.
Arka yaka: 5,1 cm.
Ön gen.: 11,9+1,5: 13,4
Koltuk gen.: 7,2+1: 8,2
Arka gen.: 11,9+1,5: 13,4
Ýlaveli beden 35 cm.

2,5 CM

,5
+0

23

21

16

6

15
A.Y 5.1 CM

.
/.1=5,5

24

ÖN UZUN 32,5 CM

5-6 AR

22

1CM

19

AKB

9

11

18

5

7

KLT GEN

KLT GEN

1/2

1/2

AR. GEN. 13,4 CM

8

3

M.BOYU=61 CM

10

1 CM

13

1 CM

AR. UZUNLUK 30.5 CM

ÖN GEN. 13,4 CM

2

1/4

1/2 KB

12

SIRT YÜKSEKLÝÐÝ 16,5 CM

A.O
MU
Z

Y
A.

A.Y+1

20

2 CM

A.Y 5-1 CM

14

1 CM

26

1 CM
25
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ÝSMEK Modelistlik Kitabý

ÇOCUK BEDEN ÞABLONU

3 CM

ÖLÇÜLER
8 YAÞ ÇOCUK BEDEN
KALIBI ÜZERÝNE ÇALIÞILDI

7 CM

AKB

1-2 CM

KB

8 YAÞ ÇOCUK ELBÝSESÝ

8 YAÞ ÇOCUK ELBÝSESÝ

ARKA X 2

ÖN X1

3-4 CM
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ÇOCUK BEDEN KOL ÇALIÞMASI
(8 YAÞ)

aSol kenara bir dik çiziniz. Bir nokta tespit ediniz. 1
a1 noktasýndan aþaðýya kolt. gen. 2/10+0,5= 2,14 cm.yi iþaretleyiniz. 2
a1 noktasýndan aþaðýya kol derinliðinin ½sini iþaretleyiniz. 3
a2 noktasýndan aþaðý kol boyu 41,5 cm.yi iþaretleyiniz. 4
a4 noktasýndan 1 cm. yukarý doðru ölçünüz. 5
.
a3 ve 5 noktasýnýn ½sini bulup /.1 cm.yi 3ten aþaðýya doðru iþaretleyiniz.
a3 noktasýndan yukarýya doðru ön bedendeki KB noktasýný iþaretleyiniz.
.
aKB noktasýndan 2 noktasý çizgisinde koltuk oyuntu çevresi 1/1 /.1 cm.yi iþaretleyiniz
ve kesik çizgilerle birleþtiriniz. 7
a7 noktasýný dik açý ile kol boyuna kadar uzatýnýz. 8-9
a2-7 arasýnýn ½sini bulunuz. 10
a10 ve 2 noktasýnýn ½sini bulunuz. 11
a11 ve kb noktasýný birleþtiriniz ve ½sini bulunuz. 12
a12 ve 10 noktalarýný birleþtiriniz. ½sini bulunuz. 0,75 cm. yukarý iþaretleyiniz.
a7 noktasýndan aþaðýya kolt. gen. ¼+0,5 cm.yi iþaretleyiniz. 13
a10 ve 13ü birleþtirip ½sini bulunuz. 1 cm. yukarý iþaretleyiniz.
a3 ve 8 noktalarýnýn yarýsýný bulunuz. ½+1 cm.yi 8den sola doðru iþaretleyiniz. 14
a3 ve 14 noktasýnýn ½sini bulunuz. 0,5 cm. yukarý doðru uzatýnýz. Saða ve sola
doðru paralel olarak çizgi çiziniz. 15
a14 noktasýndan yukarý AKByi iþaretleyiniz. Ýþaretlenen noktalarý kol oyuntusu þeklinde
birleþtiriniz.
a15 noktasýný dik açý ile kol boyuna kadar uzatýnýz.
a16 noktasýndan 1 cm. aþaðýya doðru iþaretleyiniz. 5 noktasý ile birleþtiriniz.
aKol kalýbýnýn açýlýmýný yapmak için kopyasýný alýnýz.
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kol boyu 41,5 cm
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3

KB

5
4

6

KB

1/2

12

1/2

1/2

1/2
1/2

2,14

1/2

10

0,75

1/2

15

1/2

0,5

14

AKB

1/2

1/2

7

3-8 arasý1/2 +1

ko
l
t.o
y.
ce
v.
1/
2 . .
/.
1

2

KLT DERÝNLÝÐÝ 1/2

.
3-5 arasý /.1 cm

1

16

9

8

13

KLT GEN1/4+0,5

ÖLÇÜLER
KOLTUK DERÝNLÝÐÝ: 31- 15,5 CM
KOLTUK GENÝÞLÝÐÝ: 8,2
KOLTUK GENÝÞLÝÐÝ:34-17
KOL BOYU:41,5 CM

DERÝNLÝÐÝ

KOLTUK

ÇEVRESÝ

KOLTUK

( 8 YAÞ )

ÇOCUK BEDENÝ KOL ÇALIÞMASI

AKB

KB

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

DBÝ

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

MODEL UYGULAMALI ÇOCUK CEKETÝ ÝÞLEM BASAMAKLARI

a8 yaþ çocuk bedeninin ön ve arka kalýbýný bel çizgisinden 6 cm. uzatarak çiziniz.
aYan dikiþ üzerinde bel çizgisinden 1 cm. içeriye doðru iþaretleyiniz.
aKoltuk altý ve beldeki 1 cm.yi model boyuna kadar çiziniz. (modele bakýnýz.)
aOmuz ve ön ortasýnda yakayý 1 cm. içeri doðru iþaretleyiniz. Yakayý pistoleyle paralel
olarak çiziniz.
aYakadan ön ortasý üzerinden 2 cm. (düðme çapý) kapama payý olarak çiziniz.
aModel boyunda kapama payýný pistoleyle oval biçimde sýfýrlayýnýz.
aOmuz baþýndan 3 cm. yana doðru iþaretleyiniz.
aKapama payýndan içeriye düðme çapýndan 2 katý+1 cm. dikiþ payýný iþaretleyiniz.
Ýþaretlenen noktalarý mostra þeklinde birleþtiriniz.
aArka ortasýndaki omuz pensinin ½sini yakadan ½sini omuzdan atýnýz. Yapýlan
iþlem yakayý geniþlettiði için arka ortasýnda yakadan ½si çizilir ve bel çizgisi ile
birleþtirilir. Omuz çizgisi düzeltilir.
aYan dikiþ üzerinde bel noktasýndan 1 cm. içeriye iþaretleyiniz ve koltuk altýndan
model boyuna kadar uzatýnýz.
aÖn ve arka bedenin kopyasýný alýnýz. Etek uçlarýna 3-4 cm. diðer yerlere 1 cm. dikiþ
paylarýný veriniz.
aMostranýn kopyasýný alýnýz ve 1 cm. dikiþ paylarýný veriniz.
aÖn ve arkayý göðüs çizgisine kadar kopya alýnýz.
aOmuz dikiþi yan yana gelecek þekilde yapýþtýrýnýz.
aArka ortasýnda yaka geniþliði 6 cm. iþaretleyiniz.
aOmuzda yakadan kola doðru 6 cm. iþaretleyiniz.
aÖn ortasýndan 6 cm. iþaretleyip yaka ucu pistoleyle yuvarlak biçimde iþaretlenen
noktalarý çiziniz. (Modele bakýnýz.)
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MODEL UYGULAMA
8 YAÞ ÇOCUK CEKETÝ
ÖLÇÜLER
8 YAÞ ÇOCUK BEDEN
KALIBI ÜZERÝNE ÇALIÞILDI

PENS YOK EDÝLÝR
1 CM
1/2

1 CM

3C

1/2

M

1 CM

AKB

KLAPA (MOSTRA ) X2

8 YAÞ ÇOCUK CEKETÝ

KB

6 CM

6 CM

1 CM

AR
KA
6

TA
S

CM

OR
I

8 YAÞ ÇOCUK CEKETÝ

8 YAÞ ÇOCUK CEKETÝ

ÖN X 2

ARKA X 1

6 CM
UZ

A.O.K.K

OM

6C
M

ÖN
3-4 CM
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MODEL UYGULAMANIN ÝÞLEM BASAMAKLARI

a8 yaþ çocuk bedeni ön ve arka kalýbýný çiziniz.
aÖn yakada 2,5 cm. geniþletme yapýnýz. Düðme çapý 2 cm. olduðu için yakayý ön
ortasýndan 2 cm. taþýrýnýz.
aOmuz baþýndan kol kavisi üzerinde kup yerini bulmak için 7 cm. iþaretleyiniz.
aYan dikiþte bel çizgisinde 1 cm. iþaretleyerek koltuk altýyla cetvelle birleþtiriniz.
aAþaðýya doðru pistoleyle kalça kavisini vererek çiziniz.
aÖn ortasý ve bel oyuntusunun 1/2sini bulunuz. (pens yeri)
aBelden aþaðýya doðru 1/2 noktasýný uzatýnýz.
aBelde pens geniþliði 1 cm. pay ederek iþaretleyiniz.
aKup yeri için bulunan 7 cm. ile kup þeklinde birleþtiriniz.
aBelden aþaðýya yan dikiþ üzerinden 1,5 cm. iþaretleyiniz.
aBelden aþaðýya pens uzunluðu 8 cm. olarak pens geniþliðiyle birleþtiriniz.
aPens üzerinde 4 cm. aþaðýya doðru iþaretleyip modelin oyuntusunu pistoleyle çiziniz.
(Modele bakýnýz.)
aArkada omuz pensi koltuk oyuntusunda býrakýlýr. Pensin her iki noktasýndan kup
çizimi yapýlýr.
Þablon
aArka önün kopyasýný alýnýz.
aEtek kýsmýný keserek ayýrýnýz. Üst bedende kuplarý keserek ayýrýnýz. Tüm parçalara
dikiþ payý veriniz.
aEtek üzerinde pens ucundan uzatýlan çizgiyi kesiniz. Aralarýna 5+5= 10 cm. büzgü
miktarý veriniz.
aYaka oyuntusunda ve kollarda 4 cm.den pervaz kalýbýný çiziniz.
aPervaz kalýbýný birleþtirerek kopyasýný alýnýz.
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MODEL UYGULAMA

ÖLÇÜLER
8 YAÞ ÇOCUK BEDEN
KALIBI ÜZERÝNE ÇALIÞILDI

2,5 CM

2,5 CM

2,5 CM

1 CM
1/2
4 CM

1/2
4 CM

2 CM

7 CM

2,5 CM

1 CM
1 CM

1 CM

1,5 CM

1,5 CM

8 CM

1/2

1/2
1,5 CM

8 CM

VOLAN YA DA
FIRFIR DÝKÝLÝR

228

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

ÞABLON ÇALIÞMASI
(8 YAÞ ÇOCUK ELBÝSESÝ)

A
B
10 YAÞ ÇOCUK ELBÝSESÝ

A

10 YAÞ ÇOCUK ELBÝSESÝ

ARKA ÜST YAN

ÖN ÜST

X1

B

X2

10 YAÞ ÇOCUK ELBÝSESÝ
ÖN ÜST YAN

ÖN ÜST YAN

KUP X 2

1 CM

2 CM

10 YAÞ ÇOCUK ELBÝSESÝ

KUP X 2

4 CM

1 CM

BÜZGÜ PAYI

10 YAÞ ÇOCUK ELBÝSESÝ

10 YAÞ ÇOCUK ELBÝSESÝ
ÖN ALT ETEK

ARKA ALT ETEK

BÜZGÜ PAYI

X1

1 CM

Ö.O.K.K

X1

5 CM

10 CM

5 CM

3-4 CM

3-4 CM

OMUZ

ÖN KOL

OMUZ

OYUNTUSU
PERVAZI

OMUZ

OMUZ

ÖN YAKA

A

B

PERVAZI

ARK.OY

B

ARKA KOL
OYUNTUSU

ARKA YAKA
PERVAZI

PERVAZI

YAN

YAN

ÖN ORT

A
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MODEL UYGULAMANIN ÝÞLEM BASAMAKLARI

a8 yaþ çocuk bedeni ön ve arka bedeni sayfanýzý ortalayarak çiziniz.
aÖn kalýpta yakada ve omuz baþýndan 1 cm. içeriye iþaretleyiniz.
aÖn ortasýndan aþaðýya 2 cm. iþaretleyiniz.
aModel V yaka olduðu için pistoleyle hafif kavis ile yakayý çiziniz. (Modele bakýnýz.)
aModel kolsuz olduðu için omuzdan 1 cm. içeriye girerek kol kavisini yeniden çiziniz.
aOmuz baþýndan aþaðýya kol çevresinden 10 cm. aþaðýya iþaretleyiniz.
aÝþaretlenen noktayý V yakanýn ucu ile hafif kavisle birleþtiriniz. (roba)
aGöðüs çizgisinde yan dikiþten ön ortasýna doðru 8 cm. iþaretleyiniz.
aÝþaretlenen noktayý aþaðýya ve yukarýya doðru uzatýnýz.
aV yakaya paralel 4 cm.den pervaz kalýbýný çiziniz.
aArka ortasýnda omuz baþý ve arka ortasýnda yakadan 1 cm. içeri doðru iþaretleyiniz.
aYaka çizmine paralel pistoleyle çiziniz. (yeni yaka)
aOmuzdan 1 cm. içeriye girerek kol kavisini yeniden çiziniz. 10 cm. aþaðýya iþaretleyiniz.
aArka ortasýnda yakadan aþaðýya doðru 4 cm. iþaretleyiniz. Bir miktar dik açý ile yatay
olarak çizikten sonra pistoleyle koldan inilen 10 cm. ile kavisle birleþtiriniz.
Þablon
aÖn kalýbýn ve arka kalýbýn kopyasýný alýnýz.
aÖn kalýpta robayý keserek ayýrýnýz.
aYaka pervaz kalýplarýný çýkarýnýz.
aÖn kalýbý çizilen dik açý çizgisinden keserek ayýrýnýz.
aArasýna 4+4= 8 cm. pili payýný veriniz. Pilinin açýlmamasý ve havalý durmamasý için
pili payýndan 2-3 mm. iþaretleyip göðüs çizgisiyle birleþtiriniz.
aArka ortasýný roba kalýbýný keserek ayýrýnýz.
aRobada bulunan omuz pensini katlayarak kapatýnýz.
aArka ortasýna dikiþ paylarýný veriniz.
aTüm parçalara 1 cm. dikiþ payý veriniz.
aGerekli olan çýtlarý iþaretleyiniz.
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MODEL UYGULAMA
(8 YAÞ ÇOCUK BEDENÝ ÜZERÝNE)
ÖLÇÜLER
8 YAÞ ÇOCUK BEDEN
KALIBI ÜZERÝNE ÇALIÞILDI

1 CM

1 CM
4 CM

1 CM
4 CM

PE
RV
AZ

2 CM

1 CM

1 CM

10CM

10 CM

8 CM
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MODEL UYGULAMA
(8 YAÞ ÇOCUK ELBÝSESÝ)

10 YAÞ ÇOCUK ELB.
ÖN ROBA X 1

10 YAÞ ÇOCUK ELB.

DBÝ

ARKA ROBA X 1

10 YAÞ ÇOCUK ELB.
ÖN X 1
10 YAÞ ÇOCUK ELB.
ARKA X 1

3-4 CM
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MODEL UYGULAMANIN ÝÞLEM BASAMAKLARI
aÖn ve arka kalýbý çiziniz.
aÖn kalýpta yakayý ön ortasý ve omuz baþýndan 1 cm. içeri doðru iþaretleyiniz. Yaka
çizimine paralel çiziniz. Ön ortasýný 2 cm. (düðme çapý kadar) kapama payýný iþaretleyip
çiziniz. (bele kadar)
aYan dikiþte bel çizgisi üzerinde 1,5 cm. iþaretleyiniz.
aÝþaretlenen noktayý koltuk altýyla cetvelle ve kalçayý pistoleyle birleþtiriniz.
aBelin 1/2sini bulunuz. Belden yukarý doðru pens uzunluðu 12 cm. iþaretleyiniz.
Belden aþaðýya model boyuna kadar uzatýnýz.
aPens geniþliði 1 cm. 1/2 noktasýnda bel üzerinde saða ve sola doðru pay ederek
pens uzunluðuyla birleþtiriniz.
aYan dikiþi ve pensin arasýnýn 1/2sini bulunuz. Dik açý ile model boyuna kadar
uzatýnýz.
aÜst etek boyunu belden aþaðýya 30 cm. iþaretleyiniz.
aAlt etek boyunu belden aþaðýya 45 cm. iþaretleyiniz.
aArka bedende omuz pensini yok ediniz.
aYakada öndeki gibi 1 cm. geniþletme yapýnýz.
aPens ve yan bel oyuntusunu öndeki gibi çalýþýnýz.
aYaka çalýþmasý için ön ve arka bedenin omuzlarýný birleþtiriniz.
a6 cm. bebe yaka geniþliðini iþaretleyerek yakayý çiziniz.
aKol kalýbýný 4 parçaya bölünüz. Boyunu dirsek çizgisine kadar çiziniz.
Açma ve Þablon
aKol kalýbýnýn kopyasýný alýnýz. 4e böldüðünüz parçalarý kesiniz.
aAralarýna 3 cm. vererek yapýþtýrýnýz.
aKol ortasýndan yukarý 3 cm. çýkarak kol üst kavisini yeniden çiziniz. Dikiþ paylarýný
veriniz.
aÖn ve arka eteðin kopyasýný alýnýz. Çizilen dik açýlardan kesip 3 parçaya ayýrýnýz.
aÜstte (belde) 13 cm. büzgü veriniz.
aAltta (etek ucunda) 25 cm. gode miktarý veriniz.
aÞablonda alt ve üst etek bir çalýþýlmýþ fakat kopyayý ayrý olarak alýnýz. (2 parça
halinde.)
aYakada arka ortasýna dikiþ payý vermeyiniz. (Kumaþ katý olduðundan dolayý) diðer
yerlere 1 cm. dikiþ payý veriniz.
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234

1/2

1/2

12 CM

OMUZ

1,5 CM

6C

M

30CM
ÖN

M
6C

ÖLÇÜLER:
8 YAÞ ÇOCUK
BEDEN ÜZERÝNE
ÇALIÞILDI.

1/2

KOL BANTI

Ý
DB

22-24 CM

1/2

AKB

1/2

MODEL UYGULAMA

1/2

1,5 CM

2,5 CM

2,5 CM

DÝREK ÇÝZGÝSÝ

KB

1/2

12 CM

1 CM
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45 CM

A.O

3

AKB

10YAÞ
KOLX2
3 CM
KEMER ÇÝZGÝSÝ

DÝ

235
25 CM

KÝÞ

ÇOCUKELBÝSESÝ
7 CM

UZ

YA
N

ÖN X 2

3

OM

13 CM

ÞABLON ÇALIÞMASI

25 CM

ÇÝZGÝSÝ

ALT ETEK

ÜST ETEK

X-1 X 2

ÖN -ARKA

ELBÝSESÝ ETEK

10 YAÞ ÇOCUK

13 CM

ÖNORTASI

ELBÝSESÝ

3

KB

10YAÞK.K

10 YAÞ ÇOCUK

3

3

ÖLÇÜLER: 8 YAÞ TEMEL BEDEN ÜZERÝNE ÇALIÞILDI.

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

ARKAORTASI
KK

ÇOCUKELBÝSESÝ

YAKAX2
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ÇOCUK PANTOLONU ÝÞLEM BASAMAKLARI
(6 YAÞ)

aKaðýdýnýzýn sol tarafýna bir dik açý çiziniz.
aKöþe noktadan aþaðý, oturuþ yüksekliði: 19 cm. ininiz ve saða uzatýnýz. (Að çizgisi)
aPantolon boyu: 59 cm. ölçüsünü ininiz ve saða uzatýnýz. (paça çizgisi)
aBel çizgisi üzerinde saða kalça 1/2+1= 33 cm. iþaretleyiniz ve dik olarak aþaðý
indiriniz.
a33 cm. geniþliðinde çizdiðiniz dikdörtgenin 1/2sini iþaretleyip dik olarak aþaðý
indiriniz.
aAð çizgisi üzerinde sola kalça 1/10 ./.2: 4.4 cm. ön að ölçüsünü uzatýnýz.
a4.4 cm. ölçüsünü að çizgisinden dik olarak iþaretleyiniz ve bu iki noktayý birleþtiriniz.
aBirleþtirdiðiniz çizginin 1/2sini bularak, 1 cm. aþaðý ininiz ve bu noktadan geçerek
bir kavis çiziniz, ön að kavisini oluþturunuz.
aAð çizgisi üzerinde saða doðru kalça 1/10+3= 9,4 cm. arka að ölçüsünü uzatýnýz.
aBu mesafeyi 1/3e bölünüz ve 1/3lük noktadan baþlayarak bel çizgisiyle kesiþecek
þekilde yukarý 3 cm. uzatýnýz. (Arka að yüksekliði)
aBu çizgi üzerinde 2/3lük kýsmý yukarý iþaretleyiniz ve bu çizgilere deðecek þekilde
bir kavis çiziniz ve arka að çizginizi oluþturunuz.
aÜtü hattý çizgisi için belden saða kalça 1/10= 6,4 cm. iþaretleyiniz ve kesik çizgilerle
aþaðý indirip ütü çizgisini çiziniz.
aArka að yüksekliðinden baþlayarak ütü hattýyla birleþtiriniz ve bel çizgisini kapatýnýz.
aAð çizgisi ile paça çizgisi arasýný ikiye bölünüz ve bu noktadan yukarý 4 cm. çýkýnýz,
saða doðru uzatýnýz ve diz çizgisini oluþturunuz.
aÖn ütü hattýndan paça gen. 1/2 ./.1= 11 cm. eþit olarak saða ve sola iþaretleyiniz
ve að çizgisi ile birleþtirerek paçanýzý çiziniz.
aOrta çizgi ile paça arasýnda kalan boþluðu ölçünüz ve orta çizgiden saða eþitleyiniz.
aBu noktadan arka paça ölçüsü, paça geniþliði 1/2+1=13 cm. iþaretleyiniz ve paçanýzý
çiziniz.
aDiz hattýndan 1 cm. girerek dizleri daraltýnýz.
aPens hesaplamasý yapýnýz, bulunan 4 cm.lik pens payýnýn 1 cm.yi yan dikiþten, 1
cm.yi önde pili olarak, arkada 2 cm. pens olarak iþaretleyiniz.
aKalýbýn kopyasýný alýnýz, þablon kalýplarýný çýkarýnýz.
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ÇOCUK PANTOLONU

ÖÝÇÜLER
PANTOLON BOYU=59 cm
BEL
=56 cm
KALÇA
=64 cm
PAÇA GENÝÞLÝÐÝ =24 cm

(6 YAÞ)

KALÇA1/2+1=33 CM
KALÇA1/2+1=33 CM

1/2

1/2
K1/10=6,4 CM
30

1

34

29 28

3133

15

16

3 CM
4
7

32
1/2

10

1/2

5 CM

1/2

2

9

5

1/3

ÜTÜ KAT. DÜZ BOY ÝPLÝK

.
K1/10 /.2=4,4 CM
1/2

19

27

12
1/3

13

1/3

11

ÜTÜ KAT. DÜZ BOY ÝPLÝK

OTURUÞ YÜKSEKLÝÐÝ=19 CM

1/2

1

25

26

K1/10+3=9,4 CM

1

24

4 CM

PANTOLON BOYU 59 CM

18

1/2

PENS HESAPLAMASI
KALÇA1/2+1=33 CM
BEL

1/2+1=29 CM
4 CM

ÖLÇÜLÜR

3
20

21

17

EÞÝTLENÝR
8

6
22

23

1/2 BEL ÝÇÝN
PENS PAYI TOPLAMI
1/2 BELDE PENS PAYI DAÐILIMI

.

PAÇA GEN1/2+1=13 CM

PAÇA GEN1/2 /.1=11CM
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ÖN

YAN

1 CM

1 CM

ARKA
2 CM
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BAHÇEVAN PANTOLON ÇÝZÝMÝ ÝÞLEM BASAMAKLARI
(ÇOCUK)

aÖn ve arka pantolon kalýbýnýn kopyasýný alýnýz.
aÖN:Pantolon paçalarýný iki taraftan 1 cm. geniþletiniz ve aðda aþaðý 1 cm., dýþarý
0,5 cm. çýkýnýz ve aðý bollaþtýrýnýz.
aÖn üst parça için ön ortasýndan yukarý 15 cm. çýkýnýz, saða dik açý uzatýnýz ve üzerinde
13 cm. iþaretleyiniz. Bu noktayý yan dikiþte bel noktasýyla birleþtiriniz.
aÖn parçanýn üzerine 10 cm. yüksekliðinde 9 cm. geniþliðinde bir üst cep çiziniz.
aBele 4 cm. geniþliðinde 12 cm. uzunluðunda bir cep aðzý çiziniz.
aCep aðzýnda belde 2 cm. yanda 3 cm. daha geniþleterek cep karþýlýðýný çiziniz.
aARKA:Ön pantolonda paça ve aðda yaptýðýnýz iþlemleri arka pantolonda tekrar ediniz.
aBelden yukarý 3 cm. lastik payýný, 4 cm. içe dönüþ payýný iþaretleyiniz.
12 cm. geniþliðinde, 12 cm. uzunluðunda bir arka cep çiziniz.
aKalýplarýn kopyalarýný alýnýz, þablon kalýplarýný hazýrlayýnýz. Düz boy ip çizgisini, beden
no, model no, kalýp nolarýný þablon kalýplarýnýn üzerine yazýnýz.
a3 cm geniþliðinde, 30 cm uzunluðunda bir dikdörtgen çizerek aský kalýbýný hazýrlayýnýz.
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BAHÇEVAN PANTOLON ÇALIÞMASI
ÖLÇÜLER
6 YAÞ PANTOLON
KALIBI ÜZERÝNE

13 CM

10 CM

15 CM

9 CM

2 CM

11 CM

2

2

4

12 CM

12 CM
3 CM

1 CM

0,5 CM

1 CM

ÜTÜ KATI DÜZ BOY ÝPLÝK

ÜTÜ KATI DÜZ BOY ÝPLÝK

0,5 CM

1
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BAHÇEVAN PANTOLON ÞABLON ÇALIÞMASI

ÖN Ö.RT..K.K

Ö.O.K.K

1 CM
1 CM

ÖN CEP

1 CM

1 ADET

2 CM
ALT CEP

ÜST CEP

TORBASI

TORBASI

2 ADET

2 ADET

ASTAR

ASTAR

ARKA CEP
2 ADET

ÖN ÜST PARÇA
MODEL NO( )
KALIP NO ( )
1 ADET

CEP

1 CM

KARÞILIÐI

1 CM

2 ADET
KUMAÞ

1 CM

1 CM

6 YAÞ

6 YAÞ
MODEL NO( )

MODEL NO( )

1 CM

KALIP NO ( )

KALIP NO ( )

1 CM

ARKA

ÖN

2 ADET

2 ADET

2,5 CM

2,5 CM
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ÇOCUK BEDEN CEKET ÇÝZÝMÝ (4 - 6 YAÞ)
ÝÞLEM BASAMAKLARI
ÖN
aÖn ortasý üst noktasýndan saða arkaya, aþaðýya arka yaka+1 iþaretleyip ön yaka
oyuntusunu çiziniz.
aÖn koltuk der. çizgisi üzerinde beden çizgisinden yukarý arka kolt. der. ./. (eksi) 1
iþaretleyip ön yaka ucuyla birleþtiriniz.
aBu çizgi üzerinde yaka noktasýndan omuza doðru (arka omuz kadar) iþaretleyiniz.
aOmuz ucundan baþlayýp kol oyuntusu dik çizgisinden dýþarý çýktýðýnýz 2 cm.lik
noktadan geçerek kol altý yan noktasýna kadar kavisli bir þekilde ön kol oyuntusunu
çiziniz.
aÖn kol oyuntusu dik çizgisi üzerinde belden aþaðýya 10 cm. ininiz. Bel noktasýndan
saða ve sola 1 cm. iþaretleyiniz. Ön kol oyuntusunda 2 cm. dýþarý çýktýðýnýz noktadan
aþaðýya ön kol kavisi çizgisi üzerinde 1 cm. iþaretleyiniz.
aÝþaretlediðiniz noktalarý þekildeki gibi birleþtirip pens görüntüsü veriniz. Pensin iki
kenarýný birbirine iþaretleyiniz. Eþitlediðiniz noktayla ön kol altý oyuntusunu yeniden
çiziniz.
aÖn ortasýndan içeri 5 cm., ön yaka ucundan omuz üzerinde 4 cm. iþaretleyip
þekildeki gibi klapa çizgisini çiziniz.
aKlapa çizgisi üzerinde beden çizgisinden yukarý 3 cm., aþaðýya 5 cm. iþaretleyiniz.
Cep boyu 8 cm., geniþliði 7 cm.den dikdörtgeni kapatýnýz.
aBüyük cep için; klapa çizgisi üzerinde bel çizgisinden 2 cm. aþaðýya ininiz. Cep
boyunu 9 cm., geniþliðini 9 cm.den iþaretleyip cep dikdörtgenini kapatýnýz.
aÖn ortasý çizgisi üzerinde beden çizgisinden aþaðýya 3 cm. ininiz. Bu noktadan 2
cm. dýþarý çýkýp ceket boyuna kadar uzatýnýz. Ceket boyunda bu çizgiden yukarý 6
cm., saða 5 cm. iþaretleyip ceketin ön alt kýsmýný yuvarlatýnýz.
aÖn yaka oyuntusunu 4 cm. dýþarý uzatýp beden çizgisinden 3 cm. inip 2 cm. dýþarý
çýktýðýnýz noktayla hafif kavisli bir þekilde birleþtiriniz. Ön yaka ucundan 1,5 cm. çýkýnýz.
2 cm. noktasýný bu noktadan geçecek þekilde geliþine göre uzatýnýz. (Rover hattý
çizgisini oluþturunuz.)
aÖn yaka ucundan yukarý rover hattý üzerinde arka yaka +1i iþaretleyip bu noktadan
saða doðru bir yay çiziniz. Yay üzerinde2 ve yine 2yi iþaretleyiniz. 2 cm. noktasýný ön
yakayla hafif kavisli bir þekilde birleþtiriniz. Bu çizgiden yukarý dik açý uygulayýnýz. Rover
hattýný 1 cm. geçecek þekilde dik çizgi üzerinde 5,5 cm. iþaretleyiniz ve yakanýn arka
ortasýný elde ediniz.
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ÇOCUK BEDEN CEKET ÇÝZÝM
ÝÞLEM BASAMAKLARI

ÖN
aÖn ortasýnda yaka ucundan dýþarý; bedendeki yaka ile arasýnda 4 cm.lik boþluk
kalacak þekilde 5 cm. çýkýnýz. Bu nokta ile yaka arka ortasýnda iþaretlediðiniz 5,5 cm.lik
nokta arasýný hafif kavisli bir þekilde birleþtiriniz
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ÇOCUK BEDEN CEKET ÇÝZÝM
ÝÞLEM BASAMAKLARI

ARKA
aSað kenara bir dik çiziniz.
aDik üzerinde aþaðýya doðru eþeli kaldýrmadan koltuk derinliði, arka uzunluk, kalça
düþüklüðü ve ceket boyunu iþaretleyip sola doðru uzatýnýz. Koltuk derinliði ile üst
nokta arasýný 2ye bölüp sola uzatýnýz.
aKoltuk derinliði çizgisi üzerinde sola doðru arka geniþlik, koltuk geniþliði ve ön
geniþliði iþaretleyiniz.
aÖn geniþlik noktasýný yukarý ve ceket boyuna kadar dik uzatýp yatay çizgileri bu
dik ile çakýþtýrýnýz.
aArka geniþlik noktasýný üst çizgiye ve ceket boyuna dik uzatýnýz. Arka uzunluk (bel)
çizgisi üzerinde ön ortasýndan yukarý ön uzunluk iþaretleyip saða uzatýnýz. Koltuk
geniþliði noktasýný bu çizgiye ve ceket boyuna kadar dik olarak uzatýnýz.
aArka ortasý üst noktodan sola arka yaka= 6,3 iþaretleyip bu noktadan 1 cm. yukarý
çýkýnýz. Omuzdan aþaðýya 1,5 cm. inip 1 cm. dýþarý iþaret alýnýz. Arka yakadan 1 cm.
yukarý çýktýðýnýz nokta ile omuzdan indirdiðiniz 1,5 cm.lik noktayý birleþtiriniz ve arka
omuzu çiziniz.
aOmuzdan indiðiniz 1,5 cm. ile beden çizgisi arasýný 4e bölünüz. Son 1/4 noktasýndan
1 cm. dýþarý iþaret alýnýz ve bu noktayý ön koltuk derinliði dik çizgisine kadar uzatýnýz.
uzattýðýnýz nokta ile beden çizgisi arasýný ikiye bölüp bu noktayý 2 cm. saða uzatýnýz.
aKoltuk derinliði çizgisi üzerinde iþaretlediðiniz koltuk geniþliði mesafesini 2ye bölüp
kol altý yan noktasýný bulunuz. Arka omuz ucundan baþlayýp son 1/4ten 1 cm. dýþarý
çýktýðýnýz noktadan geçerek kol altý (yan) noktasýna kadar arka kol oyuntusunu çiziniz.
aArka geniþlik iþaretinin dik çizgisi üzerinde ceket boyunda saða 0,5 cm. sola 0,5
cm., arka uzunluk çizgisinde saða 1 cm., sola 1 cm., arka kol oyuntusu üzerinde son
1/4 noktasýndan aþaðýya 1 cm. iþaretleyiniz.
aÝþaretlediðiniz noktalarý þekildeki gibi birleþtirip pens görüntüsü veriniz. Pensin iki
kenarý birbirine eþitleyiniz. Eþitlediðiniz noktayla arka kol oyuntusu son 1/4 mesafesini
yeniden çiziniz.
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ÇOCUK BEDEN CEKET ÇÝZÝM
ÝÞLEM BASAMAKLARI

ÖLÇÜLER
Bütün Boy
Beden
Bel
Kalça
Arka Yaka
Kolt. derinliði
Arka uzunluk
Kalça düþüklüðü
Ön uzunluk
Arka geniþlik
Ön geniþlik
Koltuk geniþlik
Ceket boyu

: 105
: 65
: 64
: 68
: 5,3+1 = 6,3 (Beden 1/20 + 2)+1)
: 15+2 = 17 (Beden 1/10+Bütün boy1/20+3)+2
: 27 ( Bütün boy 1/4)
: 40(Bütün boy 1/4+ bütün boy 1/8)
: 28(Arka uzunluk +1)
: 13+1= 14 cm (Beden 2/10)+1
: 14+1=15 cm (Beden 2/10)+1
: 7,6+2=9 yada 6 cm (Beden 1/10+1)+2
: 45 cm
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ÇOCUK CEKET ÇÝZÝMÝ
(4 - 6 YAÞ)

1

5,5
2

A.Y+1

2

A.Y
4C

A.Y=6,3

AO

M

MU

ZK

1 CM

ADA

R

1,5 CM

KOLTUK DERÝNLÝÐÝ-1

4

A.Y+1

1/4

RÖVE

R HAT

TI

KLAP
A ÇÝZ

GÝSÝ

4

1/2

1/4

SIRT GEN.
1/4

ARKA

1
7 CM

1 CM
1/2

1/2

1 CM
1/4

3 CM

2
8 CM

1/2

P3

GENÝÞLÝK=15

KLT. DERÝNLÝÐÝ 17 CM

ARK

1B

KLT GEN=9-6

1/2

EÞÝTLENÝR

5

ÖLÇÜLÜR

ÖLÇ

ÜLÜR

1/2

ARKA GENÝÞLÝK 14 CM

KALÇA DÜÞÜKLÜÐÜ 40 CM

6 CM

10 CM

2
5 CM

0,5
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0,5

CEKET BOYU 45 CM

EÞÝTLENÝR

9 CM

9 CM

2

ARKA UZUNLUK 27 CM

5 CM

ÖN UZUNLUK 28

ÖN
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ÇOCUK CEKET KOL ÇÝZÝMÝ (4 - 6 YAÞ)
ÝÞLEM BASAMAKLARI
aÖn ve arka kol oyuntusunun kopyasýný alýnýz.
aÖn omuz ve arka omuz ucu arasýný ikiye bölünüz ve sýrt geniþliði yatay çizgisine
dik açý olacak þekilde kol altýna doðru uzatýnýz.
aBu dik çizgi üzerinde yukarýdan aþaðýya 3 cm. ininiz ve çizgiye dik açý olacak þekilde
yatay olarak saða doðru uzatýnýz.
aSýrt geniþliði ve kol altý beden çizgisini saða doðru uzatýnýz. Yatay çizgileri kesen
bir dik çizgi çiziniz. Yukarýdan aþaðýya doðru kol boyunu iþaretleyip saða doðru uzatýnýz.
aDik çizginin üst yatay çizgisinden saða doðru 1/2 bedenin 1/2sini ./.2sini iþaretleyip
kol boyuna kadar dik olarak uzatýnýz ve bu mesafeyi de 2ye bölüp kol ortasýný
iþaretleyiniz, kol boyuna doðru uzatýnýz.
aSaðdaki dik çizginin kol altý çizgisinden saða doðru 2 cm. iþaretleyip kol boyuna
kadar dik olarak uzatýnýz.
aKol altý yatay çizgisi ile kol boyu arasýný 2ye bölünüz. 1/2 ./.1ini kol altýndan aþaðýya
doðru iþaretleyip saða doðru uzatýnýz. (dirsek hattý)
aKol altýndan 2 cm. dýþarý çýkýp kol boyuna kadar uzattýðýnýz dik çizgi üzerinde dirsek
hattýndan içeri 1 cm. girip kol altý ve kol boyu noktalarýyla birleþtiriniz.
aDiðer dik çizginin de dirsek hattýndan 1 cm. içeri girip kol altý ve kol boyu noktalarýyla
yardýmcý çizgi olarak birleþtiriniz.
aYardýmcý çizginin dirsek hattý, kol boyu ve kol altý noktalarýndan 2 cm. içeri (sola
doðru) girip bu noktalarý birleþtiriniz.
aKol boyundan 2 cm. aþaðýya ininiz. Bu noktayý; 1/2 bedenin 1/2sinin ./.2sinin
kol boyundaki noktasýyla birleþtiriniz. Bu çizgi üzerinde saðdan sola doðru kol aðzý
1/2yi iþaretleyip sýrt geniþliðinin dik çizgi ile kesiþtiði soldaki noktayla þekildeki gibi
kavisli olarak birleþtiriniz.
aA1 ve E1 noktalarý arasýný birleþtiriniz. Kol ortasýndan gelen dik çizginin kol altý
çizgisinden yukarý 1 cm. çýkýnýz. E1 noktasýndan baþlayýp 1 cm. noktasýndan geçerek,
bedende KB ile AKB arasý ölçülür. bA1 ve E1 çizgisi üzerine bu ölçü taþýnýr. A1 ve E 1
oyuntusunu þekildeki gibi tamamlayýnýz.
aBu iþaretlediðiniz noktayý sýrt geniþliðinden gelen yatay çizgiye kadar uzatýp, üst
kolla eþitleyiniz ve dirsek hattýna kadar kavisli olarak çiziniz.
aKol ortasý üst noktasýný solda sýrt geniþliðini kesen dik çizgiyle, saðda kol altýndan
saða doðru iþaretlediðiniz 2 cm. noktasýyla birleþtiriniz.
aSaðdaki çizgi üzerinde sýrt geniþliði ile kesiþen noktadan yukarý 1 cm., soldaki çizginin
ortasýndan yukarý 1 cm. çýkýp, þekildeki gibi kol üstü kavisini çiziniz.
aKol aðzý noktasýndan yukarý 6 cm. yýrtmaç boyu 2 cm. dýþarý yýrtmaç payý vererek
kol yýrtmacýný çiziniz.
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RAGLÂN KOLLU ÇOCUK MANTOSU
ÝÞLEM BASAMAKLARI
ÖN:
aÖn ortasý çizgisi üzerinde arka uzunluk yatay çizgisinden yukarý ön uzunluk ölçüsünü iþaretleyip
saða doðru uzatýnýz.
aBeden çizgisi üzerinde ön ortasýndan saða doðru ön geniþlik iþaretleyip omuz çizgisine dik
olarak uzatýnýz.
aÖn geniþlik noktasýndan saða doðru koltuk geniþliði 1/2yi iþaretleyip bel çizgisine dik uzatýnýz.
aÖn ortasý üst noktasýndan saða arka yakayý, ayný noktadan aþaðýya arka yaka +1 iþaretleyip
ön yakayý çiziniz.
aÖn geniþlik noktasýndan omuza doðru arka koltuk derinliði ./.1i iþaretleyip ön yaka ucuyla
birleþtiriniz. Arka omuz kadar ön omuzu iþaretleyiniz.
aOmuz ucuyla beden çizgisi arasýný dik üzerinde 4e bölünüz. Omuzdan baþlayarak son 1/4
noktasýndan geçecek þekilde kolt. gen. noktasýna kadar ön kol oyuntusunu çiziniz.
aÖn bedenin þemasýný elde ettikten sonra üzerinde model uygulama iþlemine baþlayýnýz.
aÖn yaka ucuyla ön ortasýndan aþaðýya doðru 1 cm. ininiz ve yakayý yeniden çiziniz.
aÖn yaka ucundan aþaðýya yeni yaka üzerinde 3 cm.i iþaretleyip koltuk derinliði dik çizgisinde
son 1/4 noktasýyla yardýmcý çizgi olarak birleþtiriniz. Çizgiyi 2ye bölüp 1 cm. yukarý iþaret alýnýz.
aYanda koltuk geniþliði noktasýndan 1,5 cm. aþaðýya 2 cm. saða iþaret alýnýz.
aYakadan 3 cm. aþaðýya indiðiniz noktadan baþlayarak çizgiyi 2ye bölüp 1 cm. yukarý çýktýðýnýz
noktadan ve son 1/4 noktasýndan geçirerek yandan dýþarýya çýktýðýnýz 2 cm.lik noktaya kadar
þekildeki gibi kavisli bir þekilde birleþtiriniz.
aBel çizgisinde yandan saða doðru çýktýðýnýz 2 cm. noktasýndan 1 cm. saða iþaret alýnýz. Koltuk
altýndan baþlayýp 1 cm. dýþarý çýktýðýnýz noktadan geçerek etek ucundan 1 cm. yukarý çýktýðýnýz
nokta arasýný birleþtirip yaný çiziniz.
aEtek ucundan 1 cm. yukarý çýktýðýnýz noktayla etek ucu kavisini çiziniz.
aÖn ortasý yaka ucundan ve ön ortasý etek ucundan dýþarý 3 cm. iþaretleyip iki noktayý birleþtiriniz.
Ve kapanma payýný elde ediniz.
aYaka ucundan sola doðru 1,5 cm. iþaretleyiniz. Yakadaki ön ortasý noktasýyla 1,5 cm.lik bu
noktayý birleþtirip yukarý doðru geliþine göre uzatýnýz. (Rover hattý çizgisi)
a1 cm. geniþlettiðin yaka ucundan baþlayarak rover hattý üzerinde arka yaka +1i iþaretleyiniz.
Bu noktadan saða doðru bir yay çiziniz. Yay üzerinde önce 3 cm. sonra 2 cm.i iþaretleyiniz. 2
cm. noktasýyla yakayý kavisli bir þekilde birleþtiriniz.
aKavisli çizgiden yukarý dik açý uygulayýnýz, 7 cm.i iþaretleyiniz.
aÖn ortasý yakadan yukarý 5 cm., 3 cm. ön ortasýndan dýþarýya çýktýðýnýz noktada 4 cm.e
gelecek þekilde çizgi çiziniz. Bu çizginin 5 cm.lik noktasýyla arka yaka ortasýndan iþaretlediðiniz
7 cm. arasýný kavisli bir þekilde birleþtiriniz.
aYakadaki yay üzerinde iþaretlediðin 2 cm.lik noktayla ön yakayý kavisli bir þekilde kesik kesik
çizgiyle birleþtirerek yaka kýrým çizgisini elde ediniz.
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RAGLÂN KOLLU ÇOCUK MANTOSU
ÝÞLEM BASAMAKLARI
ARKA
aArka ortasýna bir dik çiziniz.
aDik üzerinde aþaðýya doðru koltuk derinliði, arka uzunluk, kalça düþüklüðü ve manto
boyunu iþaretleyip omuz çizgisi hariç bütün noktalarý ön ortasý dik çizgisine kadar
uzatýnýz.
aÜst noktayý (omuz çizgisi) bir miktar uzatýnýz.
aManto boyu noktasýndan sola doðru 1 cm. iþaretleyip arka yaka ortasý ile birleþtiriniz.
Ve esas arka ortasý çizgisini oluþturunuz.
aEsas arka ortasý çizgisinden baþlayarak koltuk der. çizgisinden sola doðru arka
geniþliðini iþaretleyip omuz çizgisine dik uzatýnýz.
aArka geniþlik noktasýndan sola doðru kolt. gen. 1/2yi iþaretleyip arka uzunluk
çizgisine dik olarak uzatýnýz.
aArka ortasý omuz çizgisinden sola arka yaka ölçüsünü iþaretleyiniz.
aArka yaka noktasýndan 1cm. yukarý çýkarak kavisli bir þekilde arka yakayý çiziniz.
aOmuz çizgisinden aþaðýya doðru 1 cm. inip, 1 cm.de dýþarýya iþaretleyip arka yaka
ucuyla birleþtiriniz.
aOmuz çizgisinden 1 cm. aþaðýya indiðiniz nokta ile beden çizgisi arasýný 4e bölünüz.
Son 1/4 noktasýnda sola 1 cm. çýkýnýz. Omuz ucundan baþlayarak 1 cm.den geçecek
þekilde koltuk gen. noktasýna kadar arka kol oyuntusunu çiziniz.
aArka bedenin þemasýný elde ettikten sonra üzerinde model uygulama iþlemine
baþlayýnýz.
aArka ortasýndan 1 cm. aþaðýya ininiz. Omuzun yaka noktasýnda sola 1 cm. iþaretleyip,
arka yakayý yeniden çiziniz. (Yakayý geniþletiniz.)
aOmuzun yaka noktasýndan yaka þekli üzerinde 3 cm. iþaretleyip son 1/4 noktasýndan
sola doðru iþaretlediðiniz 1 cm.lik nokta ile birleþtiriniz.
aBu çizgiyi 2ye bölünüz. Bulduðunuz noktadan 1 cm. yukarý iþaret alýnýz.
aKolt. gen. noktasýndan 1,5 cm. aþaðýya, 2 cm.de dýþarýya iþaret alýnýz ve noktayý
arka uzunluk çizgisine kadar uzatýnýz.
aArka yaka üzerinde 3 cm. indiðiniz noktadan baþlayarak 1 cm. yukarý çýktýðýnýz
noktadan geçecek þekilde yanda 2 cm. dýþarý çýktýðýnýz noktaya kadar þekildeki gibi
kavisli olarak çiziniz.
aArka uzunluk çizgisi üzerinde yandan 2 cm. iþaretlediðiniz noktadan sola 1 cm.
iþaretleyiniz. Koltuk altýndan baþlayarak 1 cm. dýþarý çýktýðnýz noktadan geçecek þekilde
manto boyundan 1 cm. yukarý çýktýðýnýz noktayla birleþtirip yaný çiziniz. Ve etek ucunu
yuvarlatýnýz.
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RAGLAN KOLLU ÇOCUK MANTOSU
(7 - 12 YAÞ)

ÖLÇÜLER
Bütün boy: 134 cm.
Beden: 78 cm.
Bel: 62 cm.
Kalça: 82 cm.
Arka yaka: Beden 1/20+2: 5,9 cm.
Koltuk derinliði: Beden 1/10+Bütün boy 1/20+3: 20,5
Arka uzunluk: Bütün boy 1/4: 33,5 cm.
Kalça düþüklüðü: Bütün boy 1/4+B. boy 1/8: 50 cm.
Ön uzunluk: Arka uzunluk +1: 34,5 cm.
Arka geniþlik: Beden 1/2 %1+1: 16 cm.
Ön geniþlik: Beden 1/20+2: 18 cm.
Kolt. geniþliði: Beden 1/10+1+3: 12 cm.
Boy: 80
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(7 - 12 YAÞ)
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ÖN ORTASI
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RAGLAN MANTO KOLU
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aBir dik çiziniz. Dik çizgiyi kesen yatay bir çizgi çiziniz.
aAþaðýya doðru koltuk derinliði 1/3ü eþeli kaldýrmadan kol boyunu da iþaretleyip noktalarý
saða ve sola yatay olarak uzatýnýz.
aÜst köþeden saða koltuk derinliði 1/3 çizgisi üzerinde kol oyuntu çevresi 1/2+1 iþaretleyiniz.
Sola da kol oyuntusu 1/2+0,5i iþaretleyip verev olarak birleþtiriniz.
aBulunan noktalarý aþaðýya kol boyuna kadar uzatýp kol boyuyla birleþtiriniz.
aÜstteki verev çizgilerin her ikisini de 3e bölünüz. Saðdaki 1/3ten 1 cm. , son 1/3ün
ortasýndan 0,5 cm. içeri giriniz. Soldaki ilk 1/3ten yukarý 1 cm. son 1/3ün ortasýndan 1
cm. içeri giriniz. Sonra þekilde görüldüðü gibi bu noktalardan geçirerek kol oyuntusunu
çiziniz.
aKol çizimini tamamladýktan sonra üzerinde model uygulama iþlemine baþlayýnýz.
aManto beden çiziminden omuz kýsmýndaki taralý bölgenin kopyasýný alýnýz.
aKol çizimi üzerinde ön omuz kýsmýný kol eviyle kol üstü arasýnda 2 cm. kalacak þekilde
ve alt kýsmýnda kolun son 1/3lük noktasýyla çakýþtýrarak kopyasýný alýnýz.
aYeni kol üstünü koltuk derinliði 1/3 çizgisiyle kol üstü kavisli bir þekilde birleþtiriniz. Ön
ve arka kol üstlerini birbirine eþitleyiniz.
aKol altýndan 1,5 cm. aþaðýya inip, 2 cm. dýþarýya çýkýnýz ve kol altýný yeniden çiziniz.
aKol aðzýnda saðdan ve soldan içeri 2,5 cm. giriniz ve kol altýndan 2 cm. dýþarýya çýktýðýnýz
noktayla birleþtiriniz.
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RAGLÂN MANTO KOLU(ÇOCUK)
(7 - 12 YAÞ)
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KAPÝÞONLU ÇOCUK SWEAT SHIRT
ÝÞLEM BASAMAKLARI

aDosya kaðýdýnýzýn sað tarafýna model boyu 54+3= 57 cm. iþaretleyiniz. (ön ve arka
ortasý), ön arka yaka ortasýnda sola doðru yatay bir çizgi çiziniz.
aEtek ucundan sola doðru beden 1/4+1,5= 23 cm. iþaretleyip yukarý doðru bir dik
çiziniz.
aBaþlangýç noktasýndan (1) aþaðý 1,5 cm.yi iþaretleyiniz. (arka yaka açýklýðý) Eþeli
kaldýrmadan ayný çizgi üzerinde 1,5 cm.den sonra 6 cm. ön yaka açýklýðýný iþaretleyiniz.
aBaþlangýç noktasýndan (1) sola doðru, arka yaka 6 cm.yi iþaretleyiniz.
1,5 noktasýyla 6 cm. arka yaka oyuntusunu ve ön yaka oyuntusunu çiziniz.
aYan dikiþ etek ucu noktasýndan yukarý doðru önce 3 cm.yi eþeli kaldýrmadan 25
cm.yi iþaretleyip saða doðru bu çizgileri (ön arka ortasýna doðru) uzatýnýz.
aÖn ortasý noktasýndan aþaðý 16+1=17 cm. fermuar boyunu iþaretleyiniz.
aArka yaka oyuntusu üzerinde omuz baþýndan saða doðru 3 cm.yi iþaretleyiniz.
Ýþaretlediðiniz bu noktadan aþaðý doðru bir miktar dik bir çizgi çiziniz.
aKol üstü üzerinde beden çizgisinden aþaðý 2 cm.yi iþaretleyiniz.
aYaka ile omuz baþýnýn birleþtiði nokta ve bedenden inilen 2 cm.den geçmek üzere
sola doðru kol boyunu çiziniz.
aÇizilen kol boyu çizgisine 90 derecelik açý yaparak kol aðzý geniþliðini 12+1= 13
cm.yi çiziniz.
aBeden hattýndan yukarý doðru dik çizgi üzerinde 10 cm.yi iþaretleyip sola doðru
16 cm. saða doðru kol oyuntusuyla birleþtiriniz.
aEtek ucundan (ön arka ortasýndan) sola doðru 7 cm.yi iþaretleyip yukarý doðru
kol oyuntusuna kadar çiziniz.
a2 noktasýndan aþaðý 9 cm. yukarý 7 cm. cep boyu 16 cm. ve eni 14/2 iþaretleyip
kapak þeklini tamamlayýnýz.
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KAPÝÞON ÇÝZÝMÝ ÝÞLEM BASAMAKLARI

aDosya kaðýdýnýzýn sað üst tarafýna þekildeki gibi dik bir çizgi çiziniz. Baþlangýç
noktasýndan (0) aþaðý doðru bu çizgi üzerinde kapiþon boyunu iþaretleyiniz.
aBaþlangýç noktasýndan (0) sola doðru 20 cm. iþaretleyip yatay bir yardýmcý çizgi
çiziniz. Bu çizgiyi 1/2ye bölünüz.
a1 noktasýndan yukarý doðru 7 cm.yi iþaretleyip sola doðru bir miktar yatay çizgi
çiziniz. (yardýmcý çizgi)
aBu çizgi üzerinde 3 noktasýndan sola doðru önce ön yaka oyuntusunu ölçüp
iþaretleyiniz.
a4 noktasýndan sola doðru arka yaka oyuntusunu ölçüp iþaretleyiniz.
a4 noktasýndan aþaðý doðru 1 cm.yi iþaretleyip yakayý oyunuz.
a2 noktasýndan içe doðru 5 cm.yi iþaretleyiniz.
a0 noktasýndan aþaðý 1 cm. ininiz. Þekildeki gibi kapiþon çevresini çiziniz.

256

ÝSMEK Modelistlik Kitabý

KAPÝÞONLU ÇOCUK SWEAT SHÝRT

ÖLÇÜLER
Arka uzunluk: 54+3: 57 cm. (omuzdan)
Beden 1/2: 43+3: 46 cm.
Kol boyu: 52+2: 54 cm.
Kol aðzý: 12+1: 13 cm.
Arka yaka: 6/1,5
Ön yaka: 15/6
Önde kup gen.: 14 cm.
Yan uzunluk: 22+3: 25 cm.
Cep boyu: 16, eni 14 cm.
Cep kapaðý: 4/14
Kapiþon boyu: 33+3: 36
Kol ribanasý: 13/11 cm.
Önde fermuar: 16 cm.
Kapiþon çevresi: 44+3: 47 cm.
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KAPÝÞONLU ÇOCUK SWEAT SHÝRT
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3 CM

-ORTA PARÇA DÜZ BANT OLARAK ÇALIÞIR.
ORTA PARÇA ÝÞLENÝRSE UÇLARDAN 1 ER CM ÝÇERÝ
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1 ADET ASTER BÝÇÝLECEK
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TEMEL ETEK ASTAR ÇÝZÝMÝ
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