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MODELİSTLİK

Kalıp ve uygulama alanında temel 
eğitim alacağınız bu programda, teknik 
becerilerinizi geliştirmenizin yanı sıra 
yaratıcı çözümler üretebilecek, nihai 
ürünün en iyi şekilde oluşturulmasına 
odaklanmış bir eğitim anlayışı ile 
yetiştirileceksiniz.

PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA

•  Temel kalıp teknikleri alanında
   bilgi sahibi olacaksınız
•  Uygulama teknikleri becerisini
   kazanacaksınız
•  Model çözümleme için gerekli
   teknik becerileri edineceksiniz
•  Serbest drapaj yöntemiyle, kadın
   giysi tasarımlarının
   hazırlanmasını ve kalıba
   dökülmesini öğreneceksiniz
•  Numune dikme ve prova
   yapabilme becerisini kazanmış
   olacaksınız

PROGRAM İÇERİĞİ

Elde Kalıp Hazırlama Teknikleri

Kalıp ve uygulama alanında alacağınız 
pratik eğitimlerle, temel kalıp ve 
uygulama teknikleri alanlarında bilgi 
ve beceri sahibi olacak, numune 
dikim ile prova yapabilme becerisini 
kazanacaksınız.

•  Ölçü alma ve ölçü tablosu
   hazırlama
•  Etek / pantolon / gömlek / ceket
   baz kalıp hazırlama
•  Farklı model uygulamaları ve
   problem çözme
•  Model geliştirme
•  Serilemenin tanımı, anlamı ve
   önemi  
•  Seri değerleri elde etme
   yöntemleri ve uygulama

Drapaj Tekniği ile Kalıp Hazırlama

Drapaj ile kalıp hazırlama yöntemini, 
özelliklerini ve kullanım alanlarını 
kavrayıp modele ve tekniğe uygun 
çalışarak, yapılan çalışmaları kalıba 
dönüştürebilmeyi öğreneceksiniz.

•  Manken üzerinde ölçü yerlerinin
   belirlenmesi ve işaretlerin
   alınması
•  Drapaj kumaşının hazırlanması
•  Üst ve alt bedende drapaj
   tekniklerinin çalışılması
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Bilgisayarlı Kalıp Hazırlama Teknikleri 
(Assyst) 

Bilgisayarlı kalıp sistemindeki 
fonksiyonları ve bu sistemi oluşturan 
donanımları amacına uygun 
kullanabileceksiniz.

•  Assyst programını tanıtma
•  Menü fonksiyonlarını uygulama 
•  Etek / pantolon /  gömlek baz
   kalıplarını hazırlama
•  Farklı model uygulamaları ve
   problem çözme
•  Hazır kalıpları bilgisayara aktarma
   (digit)
•  Pastal planı oluşturma

Dikiş Teknikleri 
 
Dikiş makinesini tanıma, kullanma 
ve uygulama çalışmaları ile başlayan 
bu modülde, hazır giyimde kullanılan 
donanıma ilişkin bilgi sahibi olacak, 
metrik sistemle temel beden kalıplarını 
ve temel dikiş tekniklerini, teorik ve 
uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Bu 
bilgilerle ürün oluşturacak ve değişik 
tekniklerin giysi üzerine uygulamasını 
yapacaksınız.

•  Makineleri tanıma ve kullanma
   çalışmaları (düz, overlok, reçme)
•  Makinelerde dikiş dikme (düz,
   overlok, reçme)
•  Birleştirme teknikleri
•  Kenar temizleme teknikleri
   (overlok, baskı, pervaz, biye, temiz dikiş)
•  Temel etek kalıbını çeşitli
   kumaşlara yerleştirme teknikleri
•  Model uygulamalı etek dikimi
•  Model uygulamalı şort dikimi
•  Model uygulamalı gömlek dikimi
•  Ara ve son ütü işlemleri
•  Farklı dikiş türlerinin çalışılması
•  Kalıp eğitimine paralel olarak
   seçilen modelin dikiş
   tekniklerinin uygulanması

Süre

7,5 ay (248 saat) 

Gün ve Saat

Pazar 9:00 - 18:00 

Program Dili

Türkçe

Başvuru ve Kayıt 

Katılımcılar mülakatla seçilir.
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