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Ölçü Tablosu 

Bel: 70 + 2 (bolluk payı)= 72 

Basen: 94 + 2 (bolluk payı)= 96 

Diz Genişliği:  22 

Paça Genişliği: 20 

Kalça Düşüklüğü: 20 

Oturuş Yüksekliği: 26 

Diz Boyu: 60 

Pantolon Boyu:106 

Bu kalıp dokuma likrasız kumaşlar için yapılmıştır. 

 



 Kağıdın sağ tarafına bir miktar boşluk bırakılarak enine ve 

boyuna çizgi çizilir ‘1’. 

  ‘1’ noktasından aşağıya doğru mezurayı kaldırmadan; kalça 

düşüklüğü 20 cm ‘2’, oturuş yüksekliği 26 cm‘3’, diz boyu 60 

cm‘4’ ve pantolon boyu 106 cm ‘5’ işaretlenir. 

 Bu alınan noktalar bir miktar sola doğru dik olarak uzatılır. 

 





 ‘3’ noktasından sola doğru ön ağ oyuntusu 4 cm işaretlenir ‘6’. 

Bu nokta bele kadar dik çizilir. Kalçada kesişen noktaya ‘7’, 

belde kesişen noktaya ‘8’ olarak belirlenir.  

 Ön ağ oyuntusu vücut yapısı ve kumaş özelliğine göre 

değişiklik gösterir.2,5 cm ile 5,5 cm aralığında değişir. 

 



 ‘6’den sola doğru basen 1\4 – 0,5 cm= 23,5 
işaretlenir ‘9’. Bu çizginin baldır hattında 
kesişen noktaya ‘10’, belde kesişen noktaya 
‘11’ olarak belirlenir. 

 ‘9’ ile ‘3’ arası ikiye bölünür. Bu çizgi aşağıya 
ve yukarıya diz olarak uzatılır. Bu çizgi 
pantolon kalıbın ‘düz boy iplik’ ve ütü 
hattıdır. Bu çizginin dizde kesişen noktasına 
‘12’ ve paçada kesişen noktasına ‘13’ olarak 
belirlenir. 

 





 ‘8’den aşağıya 1,2 cm inilir ‘14’ ve sola doğru 
Bel 1\4 + 2 cm (pens payı)= 20 cm işaretlenir 
‘15’. 

 ‘15’ ile ‘14’ düz birleştirilir. Bu çizgi üçe 
bölünür. Yan taraftaki 1\3 noktası pens yeri 
olarak belirlenir. Bu nokta çizgiye dik olarak 8 
cm aşağıya ve 0,5 cm yukarıya doğru uzatılır.   

 



 0,5 cm çıkılan nokta sağ ve sola pens genişliği 1’er cm’den 2 

cm olarak işaretlenir. İşaretlenen noktalar cetvelle düz 

çizilerek pens tamamlanır. 

 Ön bel ‘15’ ve ‘14’ noktaları pens ucu ile bel kavisli olarak 

çizilir. 

  Basen ‘15’ ile ‘8’ arası ve ‘9’ noktasından içeriye 0,3 cm 

gelecek şekilde kavisli çizilerek basen esas hat olarak 

tamamlanır. 

  Ön ağ ‘14’ ile ’7’ arası düz, ‘7’ ile ‘9’ arası kavisli birleştirilir. 

(Ön ağı çizerken, ‘6’ ile ‘2’ arası düz çizilip, ’6’ dan 2 cm 

yukarıya yardımcı nokta alınabilir.) 

 





 ‘Diz genişliği – 2 cm= 20\2= 10 cm ‘11’ den sağa ‘16’ ve sola 

‘17’ işaretlenir. 

 Paça genişliği – 2 cm= 18\2= 9 cm ‘12’ den sağa ‘18’ ve sola 

‘19’ işaretlenir. 

 ‘16’ ile ‘18’ ve ‘17’ ile ‘19’ düz esas çizgi olarak birleştirilir. 

 ‘9’ ile ‘17’ arası düz çizilir, ikiye bölünür ve 0,5 cm içeriye 

nokta alınır. Bu noktalar esas çizgi olarak kavisli tamamlanır. 

  ‘3’ ile ‘16’ arası düz çizilir, ikiye bölünür ve 0,7 cm içeriye 

nokta alınır. Bu noktalar esas çizgi olarak kavisli tamamlanır. 

 







 ‘16’dan sağa 2 cm ‘24’ ve ‘17’den sola 2 cm ‘23’ işaretlenir. 

(Diz genişliği + 2 cm= 24\2= 12 cm) 

 ‘18’dan sağa 2 cm ‘26’ ve ‘19’den sola 2 cm ‘25’ işaretlenir. 

(Paça genişliği + 2 cm= 22\2= 11 cm) 

  ‘24’ ile ‘26’ ve ‘23’ ile ‘25’ esas düz çizgi birleştirilir.  

 



  ‘9’dan sola 3 cm ‘21’ işaretlenir. 

 ‘6’dan sağa arka ağ oyuntusu 9,5 cm ‘22’ işaretlenir.  

 ‘21’ ile ‘23’ düz çizilir, ikiye bölünür ve içeriye 0,8 cm 
işaretlenir. Yan baldır hattı esas kavisli çizgi ile 
tamamlanır. 

 ‘22’den aşağıya 0,5 cm inilir ‘27’.  

 ‘27’ ile ‘24’ düz çizilir, ikiye bölünür ve içeriye 0,1 cm 
işaretlenir. İç bacak hattı esas kavisli çizgi ile tamamlanır.  

 Arka ağ oyuntusu vücut yapısı ve kumaş özelliğine göre 7 
cm ile 12 cm aralığında değişiklik gösteriri. 

 Arka iç bacak oyuntusu kalıbın verevine geldiği için 
kumaş esneme yapacaktır. Bundan dolayı bu çizgi öne 
göre 1 ile 0,5 cm azaltılır. 

 





 ‘10’den sola 3 cm işaretlenir ‘20’ . 

 ‘20’den sağa doğru Basen 1\4 + 0,5= 24,5 alınır ‘28’. 
Buradan bele kadar dik çizilir. Belde kesişen nokta ‘29’ 
olarak belirlenir. 

 ‘28’den yukarıya 4,5 cm arka ağ yüksek farkı alınır ‘30’. 
‘20’ ile ‘30’ birleştirilerek arka basen çizgisi oluşturulur. 

  ‘29’dan sola doğru 3 cm girilir ‘31’.  

 ‘30’ ile ‘31’ birleştirilir. Bu çizgi yukarıya ve aşağıya bir 
miktar uzatılır. 

 ‘30’dan yukarıya Kalça Düşüklüğü 20 cm işaretlenir ‘32’ 
ve bu çizgiye dik sol tarafa bir miktar uzatılır. 

 32’den bel hattı üzerinde Bel 1\4 + 2,5 cm (pens 
genişliği)= 20,5 işaretlenir ‘33’. 

 Basen ‘33’, ‘20’ ve ‘21’ kavisli esas hat çizilir. 

 





 Arka ağ ‘27’, ‘3’ ve  ‘30’ kavisli ve ‘30’ ile ‘32’ düz esas hat 

çizilir. 

  ‘32’ ile ‘33’ arası düz çizilir ve ikiye bölünür. Bu nokta 

aşağıya 12 cm ve yukarıya 0,8 cm dik çizilir. Pens ağzı sağa ve 

sola düz çizilerek üzerinde pens genişliği 2,5 cm alınır. Pens 

düz çizilerek tamamlanır.  

  Arka bel ‘32’ ve ‘33’ ile pens ucu kavisli olarak bel esas hat 

çizilir. 

 





 Boyu 72 cm eni 3 cm kemer çizilir. Kalıbın ortası (arka ortası), 

kalan yerler tekrar ortasına (yan) çıt işareti alınır. 

 Kalıbın kenarına 3 cm dil payı ilave edilir. 

 








