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. 

 Ön ve arka kalıp için, 48 cm boyunda 28 

cm eninde kumaş kesilir. Ön ve arka ortası 

2 cm’den düz çizilir. Göğüs hattı yukarıdan 

aşağıya 24 cm’den kalıpların ortalarına dik 

olarak çizilir. 

 



. 

 Kol için, 36 cm boyunda 34 cm eninde 

kumaş kesilir. Kol ortası düz çizilir. 

Yukarıdan aşağıya 24 cm’den pazu hattı 

kol ortasına dik olarak çizilir. 

 Kol parçası ikiye katlanıp, şekildeki 

gibi kesilir. 

 



. 



. 

 Ön ortası 2 cm’den katlanır. 

 



. 

 Göğüs hattı 
çizgisi ve ön 
ortası mankenin 
üzerindeki 
işaretle aynı 
hizada olacak 
şekilde iğnelenir. 

 



. 

 Kalıbın mankene 
rahat yerleşmesi 
için, ön yaka 
mesafesi tahmini 
kesilir ve çıt atılır.  

 



. 

 Kalıp ön kısımda 
potluk bırakmadan 
iğnelenir. Omuz 
bölgesinde kup 
işaretinin üzerinde 
pensin kenarı ve 
yaka işaretlenir. 

 



. 

 Kalıp kol evinin hizasında göğüs hattından 
itibaren yukarıya doğru ‘düz boy iplik’ 
yönünde iğnelenir. 

 





. 

 Göğüs pensinin diğer ucu işaretlenir. Sonra 
pensin payı içe katlanır. 

 



. 
. 



. 

 Omuz, kol evi ve pensin kenarları çizilir. 
Sonra payları kesilir. 

 



. 

 Ön kalıp göğüs 
hattından 
aşağıya doğru 
düz iğnelenir. 

 



. 

 Pensin ucu 
kup işaretin 
üzerinden bel 
hattında 
alınır. 

 



. 

 Ön ortasından kup işaretine doğru düz 
iğnelenir ve pensin diğer ucu işaretlenir. 

  Pens içe doğru katlanır. Katlama hizası 
mankendeki kupun hizasında olmalıdır. 

 Pens, bel ve yan işaretlenir. 

  Fazla payları kesilip, çıtlar atılır. 

 





. 

 Arka ortası 
2’den katlanır. 
Kalıbın göğüs 
hattı mankenin 
göğüs hattının 
üzerine ve arka 
ortası çizgisine 
gelecek şekilde 
iğnelenir. 

 



. 

 Belde arka pens 
uçları işaretlenir. 





. 

 Arka pensin 
bolluğu içe doğru 
katlanarak 
katlanır. 

 



. 

 Arkanın yanda 
kalan fazla 
kumaşlar kesilir 
ve çıt atılır. 

 



. 

 Arka kalıp payı 
katlanarak ön 
yanın üstüne 
iğnelenir ve 
işaretleri alınır. 

 



. 

 Arka yakada fazla 
paylar kesilir ve 
çıtları atılır. 

 



. 

 Arka kol hizasında 
kalıp yukarıya 
doğru iğnelenir. 
Arka omuzda fazla 
kalan bolluk pens 
yapılır. 

 Arka omuzun payı 
içe katlanır ve ön 
omuzun üstüne 
iğnelenir.  

 



. 

 Kalıbın gerekli 
yerlerine işaret 
alınır. 

 



. 

 Kol altı taslak olarak iğnelenir. 

 



. 

 Kol ortası omuz 
hattına gelecek 
şekilde, kol 
üstünde biraz 
bolluk 
bırakılarak ön ve 
arka kol bedenin 
kol evine 
iğnelenir. 

 





. 

 Kolun altı tutturulur. 

 

 . 



. 

 Kolun evinin geri kalan kısmı iğnelenir. 
Kolun işaretleri alınır. 

 



. 

 Kolun arkada sırt kısmında 2 adet, önde 
farklı mesafelerde 2 tane kontrol işaretleri 
alınır. 

 







. 

 Mülaj kağıdına ön ve arka ortası boyuna 
çizgi çizilir. Göğüs hattı orta çizgilerin 
dikeyine çizilir. 

 



. 

 Kalıplar mülaj 
kağıdına geçirilir. 

 . 





. 

 Arka ve ön kalıpta 
pensler cetvel ile 
yeniden çizilir. 
Sonra pens 
kapatılır. Pensler 
kapalı iken bel 
kavisli omuz düz 
çizilir. 

 

 . 





. 

 Ön ve arka kalıp 
düzeltilir. Yan ve 
omuz ölçüleri 
birbirleriyle 
eşleştirilir. 

 Kol uyuntuların 
ölçüleri alınır ve 

üstüne yazılır. 

 

 . 





. 

 Kol kalıbı düzeltilir. 
Ölçüleri kontrol 
edilir. Kolun üst 
tarafında ön ve arka 
tarafta bedene göre 
0,5 cm fazlalık 
olabilir. Dikilirken bu 
fazlalık 
yedirilecektir.  

 Kol kalıbı ikiye 
katlanır. Kol alt dikişi 
birbiriyle eşleştirilir. 
Alt dikişlerin geliş 
acıları aynı hizada 
ortalanır. 
 




