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Özet 

 
Bu çalışmada farklı konstrüksiyona sahip 4 denim kumaş, 110/18 numara dikiş iğnesi kullanılarak iki 

farklı dikiş ipliği ve iki farklı dikiş sıklığında standartlara uygun şekilde dikilmiş, dikiş mukavemeti 

testleri yapılmıştır.  Aynı kumaşlara L&M dikilebilirlik testi yapılmış ve sonuçlar kıyaslanmıştır. 

Kumaşları oluşturan  iplik sıklıkları ve kalınlıkları arttıkça dikilebilirlik kuvveti (gf) artmakta ve kumaşın 

dikilebilirliği zorlaşmaktadır. Atkı ve çözgü yönlerinde dikiş sıklığı arttıkça dikiş mukavemeti 

artmaktadır. Numunelerin dikiş mukavemetleri kıyaslandığında; Gral dikiş ipliğinin mukavemeti Epic 

dikiş ipliğinin mukavemetinden daha yüksek olduğu için; Gral dikiş ipliği ile dikilen tüm numunelerin 

dikiş mukavemetleri, Epic dikiş ipliği ile dikilenlere nazaran daha yüksek çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Denim, Dikilebilirlik, Dikiş mukavemeti, İğne batış kuvveti 

 

An Experimental Study About Seam Performance of Denim Fabrics 

 

Abstract 

 
In this study, denim fabrics four different constructions were sewn with two different sewing thread and 

two different stitch densities per centimeter using sewing  needle 110/18 number, seam strength tests 

were performed to the fabrics. L & M sewability tests were performed to the same fabrics. Results of 

seam performance tests were compared with each  other. When yarn thickness and density per centimeter 

increase,  needle penetration force increase so sewability of fabrics is getting difficult. When stitch 

density per centimeter of fabrics in weft and warp directions increases, seam strength increases, too. 

When seam  strength of the samples are compared; due to strength of the sewing thread Gral is higher 

than the sewing thread  Epic seam strength of all samples sewn with the sewing thread Gral were higher 

than seam strength of the samples sewn with sewing thread Epic. 
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1. GİRİŞ 
 

Giysilerin kullanım ve görünüm kalitesini 

belirleyen en önemli faktör kumasının kalitesidir. 

Ancak kumaş kalitesi tek başına, yüksek kalitede 

giysiler üretmek için gerekli tüm kriterleri 

karşılayamaz. Giysi oluşturma aşamasında kaliteyi 

etkileyen başka faktörler de vardır ve bu 

faktörlerin en önemlilerinden biri dikiş kalitesidir. 

Giysileri oluşturan dikişler hem estetik hem de 

fonksiyonel açıdan yeterli olmalıdır [1].  Bir tekstil 

ürününden beklenen performans değeri, mamulün 

kullanım yerine bağlı olarak farklılık 

göstermektedir. Kullanım yerine göre istenen 

performans değerlerini elde edebilmek için; 

ürünün yapısal özellikleri, kullanılan hammadde ve 

uygulanan fiziksel yada kimyasal işlem gibi 

parametreler üzerinde Ar-Ge çalışmalarının 

yapılması gerekmektedir. Yapılacak bu 

çalışmaların değerlendirilmesi ve yeni tasarlanan 

bir ürünün son kullanım özelliklerinin tahmin 

edilebilmesi için de çeşitli kuvvetler karsısındaki 

davranışın ele alındığı performans test ve 

analizlerin tekstil dokularına uygulanması 

gerekmektedir [2].  

 

Dokuma kumaşlarda dikiş işlemi süresince iyi bir 

dikilebilirlik özelliği, dikiş iğnesinin kumaş 

içerisinden geçerken atkı ve çözgü ipliklerinin 

birbirinden ayrılması ve bu sayede dikişin kumaşa 

zarar vermeden gerçekleştirilmesi suretiyle elde 

edilebilir [3]. Dikiş mukavemeti, dikilmiş 

kumaşlarda dikiş yönüne dik olarak uygulanan bir 

kuvvet sonucunda dikiş yerlerinin kopmaya karşı 

gösterdiği dirençtir. Kopma uzaması da, dikişin 

koptuğu andaki % uzama değeridir [4]. Dikiş, bir 

veya daha fazla dikiş sıraları ile iki veya daha fazla 

kumaşın birleştirilmesi anlamına gelmektedir. 

Enine gerilmeye maruz kaldığında, dikiş 

bölgesinde dikiş kayması meydana gelebilir. Bazı 

deneysel araştırmaların sonuçlarına göre dikiş 

açılması; kumaş yapısına, iplik sistemlerinin 

kumaş içerisindeki karakterlerine, dikiş tipine, 

dikiş sıklığına ve dikiş ipliği gerilimine bağlıdır 

[5]. Dikiş iğnesi batış kuvveti, dikiş prosesinin bir 

sonucu olarak meydana gelen zararın kantitatif 

olarak ölçümüdür [6].  

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
 
Pamuk/elastan karışımı dokuma kumaşlarda 

yapılan deneysel bir çalışmada dikiş mukavemeti, 

dikiş açılması, iğne penetrasyon kuvveti, iğne 

hasar indeksi değerleri tayin edilmiştir. Çalışmada 

fikse ve bitim işleminin kumaşların dikiş 

performansı, iğne penetrasyon kuvveti ve elastan 

lif hasarı üzerinde etkili olduğu, elastan çekim 

oranındaki farklılıkların ise etkili olmadığı, 

kumaşlara silikon uygulamasının dikiş 

performansını iyileştirdiği ve elastan lif hasarını 

önlediği sonucuna varılmıştır. [7]. 

 

Gömlek üretiminde yaygın olarak kullanılan aynı 

konstrüksiyona fakat farklı gramajlara sahip 3 

dokuma kumaş ile 4 tür dokuma telanın 

dikilebilirliğinin araştırıldığı bir çalışmada  L&M 

Dikilebilirlik Test Cihazı kullanılarak farklı 

dokuma telalar ile işlem gören farklı dokuma 

kumaşların dikilebilirlik özellikleri incelenmiş, 

elde edilen bulgular iğne batış kuvveti, kumaş 

birim ağırlığı ve kumaş kalınlık değerleriyle 

ilişkilendirilmiştir. Kumaş birim ağırlığı ve 

kalınlığı arttıkça, kumaşın dikilebilirliğe karşı 

gösterdiği direncin arttığı ortaya konmuştur [8].  

 

Denim kumaşlarda seçilmiş bazı dikiş 

parametrelerinin dikiş mukavemetine etkisinin 

incelendiği deneysel bir çalışmada regresyon 

analizi ile üretim öncesi atkı ve çözgü dikiş 

mukavemetinin tahminlenmesi yapılmıştır [9].  

 

Farklı konstrüksiyona sahip %100 pamuklu denim 

kumaşların seçilmiş bazı fiziksel özelliklerinin 

kumaşın dikilebilirlik özelliği üzerindeki etkisinin 

L&M Dikilebilirlik Test Cihazı ile tespit edildiği 

bir araştırmada, numunelerin iplik sıklıkları, 

gramajları ve kalınlıkları azaldıkça ve kumaşı 

oluşturan iplikler inceldikçe dikilebilirlik 

özelliğinin iyileştiği gözlenmiştir [10].  

 

Farklı konstrüksiyona sahip %100 pamuklu 

dokuma kumaşların dikilebilirlik ve eğilme 

dayanımı özelliği üzerindeki etkisini araştıran bir 

çalışmanın sonucunda kumaşın örgü yapısının ve 

atkı sıklığının kumaşın dikilebilirlik özelliğini 

etkileyen parametreler olduğu ortaya konmuştur. 
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Bezayağı, dimi (2/2) ve panama (2/2) olmak üzere 

üç farklı örgü yapısında, atkı ve çözgüde Ne 50 

iplik numarasına sahip çözgü sıklığı 40 tel/cm, üç 

farklı atkı sıklığında (26-30-34 tel/cm) pamuklu 

kumaşların dikilebilirliği incelenmiştir [11]. 

 

Bu çalışmada L&M Dikilebilirlik Test Cihazı 

kullanılarak denim kumaşların iğne batış 

kuvvetleri gf cinsinden ölçülmüştür. Aynı 

kumaşların dikiş mukavemetleri de test edilmiş ve 

elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. 

 

3. MATERYAL VE METOT 
 
3.1. Materyal  

 
Çalışmada kullanılan %98 pamuk %2 elastan 

içeren dört farklı konstrüksiyona sahip 3/1 Z dimi 

örgü yapısında denim kumaşların fiziksel 

özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

Dikiş mukavemeti testleri için kumaşların 

birleştirilmesinde sonsuz elyaf polyester (ticari adı 

GRAL) ve polyester kaplı polyester ilikli (ticari 

adı EPIC) olmak üzere iki farklı tipte dikiş ipliği 

kullanılmıştır. Alt ve üstü iplikler için ipliklerin 

numaraları değişmektedir. Kullanılan dikiş 

ipliklerinin özellikleri Çizelge 2’de [12] 

verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Denim kumaşların fiziksel özellikleri 

 

Numune 
Sıklık 

(tel/cm) 
Numara 

(Nm) 
Kalınlık 

(mm) 
Gramaj 
(g/m2) 

1 
Atkı 20 20 

0,722 380 
Çözgü 32 14 

2 
Atkı 20 24 

0,64 317 
Çözgü 32 16 

3 
Atkı 24 40 

0,496 220 

Çözgü 40 32 

4 
Atkı 24 42 

0,488 200 
Çözgü 40 34 

 

Çizelge 2. Kullanılan dikiş ipliklerinin özellikleri 

 

No Dikiş İpliği Türü 
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1 

Sonsuz Elyaf 
Polyester (Üst İplik) 

(GRAL) 

4 30 90 5635 

Sonsuz Elyaf 

Polyester (Alt İplik) 

(GRAL) 

3 40 70 4228 

2 

Poly/poly core spun 
(Üst İplik) (EPİC) 

2 30 105 4787 

Poly/poly core spun 

(Alt İplik) (EPİC) 
2 50 60 3528 

 

 

3.2. Metot 

 

Çalışmada kullanılan %98 pamuk %2 elastan 

içeren dört farklı konstrüksiyona sahip denim 

kumaşlara L&M dikilebilirlik ve dikiş mukavemeti 

testleri yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. 

 

3.2.1. Dikilebilirlik Testi 

 

Kumaşların dikilebilirlik değerleri ve iğne batış 

kuvvetleri; Şekil 1’de görülen L&M Dikilebilirlik 

Test Cihazı kullanılarak tayin edilmiştir. Bu cihaz, 

dikiş ipliği kullanılmadan dikiş iğnesinin kumaşa 

batışı için gereken kuvveti gf cinsinden 

ölçmektedir. En düşük eşik değeri 25 gf olup 

giysilik kumaşlar için bu değerin 150 gf’den fazla 

olmaması gerekmektedir [13].  

 

Farklı konstrüksiyondaki her kumaş için              

35 mm x 350 mm ebatlarında 5’er adet atkı ve 

çözgü numuneleri hazırlanmıştır. Her numune 

üzerinde 2’şer ölçüm yapılabildiğinden 1 numune 

için atkı ve çözgü yönündeki 10’ar adet ölçümün 

ortalaması alınmıştır. Çizelge 3’de dikilebilirlik 

testi için kullanılan test parametreleri verilmiştir. 
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Şekil 1. L&M dikilebilirlik test cihazı [13] 

 

 

Çizelge 3. Dikilebilirlik test parametreleri 

 

Maksimum Kuvvet Aralığı (gf) 500 

İğne Batış Sayısı (adet) 100 

İğne Numarası 110/18 

 

3.2.2.Dikiş Mukavemeti Testi  

 

TS 1619-2 EN ISO 13935-2 numaralı standarda 

göre test edilecek kumaşlar standarda [14] uygun 

kesildikten sonra iki farklı dikiş ipliği (düz dikiş) 

301 dikişi ile birleştirilmiştir. Denim kumaş 

numunelerin 3 adım/cm ve 3,5 adım/cm dikiş 

sıklıklarında dikilmesi için Nm 110/18 numara 

dikiş iğnesi kullanılmıştır. 

 

4. BULGULAR VE 

DEĞERLENDİRME 
 

4.1. Dikilebilirlik Testi Bulguları 

 
Çalışmada kullanılan dört farklı kumaşın iğne batış 

kuvvetleri ile iplik numaraları arasındaki ilişki 

Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2. İplik numaralarına göre dikilebilirlik test 

  sonuçları  

 

İğne batış kuvvetinin (gf) yükselmesi, kumaşın 

dikilebilirlik özelliğinin kötüleştiği anlamına 

gelmektedir. Şekilden de anlaşılacağı gibi 1 ile 2 

nolu numunelerin 3 ile 4 nolu numunelerin iplik 

sıklıkları birbirleri ile aynıdır. Bu numunelerin 

iplik numaraları değişmektedir. İplik numaraları 

şekilde metrik sisteme göre verildiği için iplik 

numaraları arttıkça iplikler incelmekte ve iğne 

batış kuvvetleri (gf) azalmaktadır. 

 

4.2. Dikiş Mukavemeti  

 

Dikiş mukavemeti testleri için kumaşların 

birleştirilmesinde sonsuz elyaf polyester (ticari adı 

GRAL) ve polyester kaplı polyester ilikli (ticari 

adı EPIC) olmak üzere iki farklı tipte dikiş ipliği 

kullanılmıştır. İki farklı dikiş ipliği ile iki farklı 

dikiş sıklığında dikilen numunelerin çözgü 

yönünde dikiş mukavemet değerleri Şekil 3’deki 

grafiklerde görülmektedir.  

 

İki farklı dikiş sıklığında ve iki farklı dikiş ipliği 

kullanılarak dikilen numunelerin dikiş 

mukavemetleri kıyaslandığında; GRAL dikiş 

ipliğinin mukavemeti diğerinden daha yüksek 

olduğu için; GRAL dikiş ipliği ile dikilen tüm 

numunelerin dikiş mukavemetleri, EPIC ile 

dikilenlere nazaran daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca 
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numunelerin dikiş sıklığı arttıkça dikiş 

mukavemetleri de artmaktadır. 

 

 
Şekil 3. Çözgü yönünde dikiş mukavemeti test 

   sonuçları 

 

Numunelerin atkı yönünde dikiş mukavemet 

değerleri ise Şekil 4’deki grafiklerde 

görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.Atkı Yönünde Dikiş Mukavemeti Test 

 Sonuçları 

 

Atkı yönünde dikiş mukavemet testi sonuçları 

çözgü yönündeki sonuçlara benzer çıkmıştır. 

Burada da dikiş sıklığı arttıkça numunelerin dikiş 

mukavemetlerinin de arttığı görülmektedir.  

 

5. SONUÇ 

 
Kumaşları oluşturan iplik sıklıkları ve kalınlıkları 

arttıkça dikilebilirlik kuvveti (gf) artmakta böylece 

kumaşın dikilebilirliği zorlaşmaktadır. Atkı ve 

çözgü yönlerinde dikiş sıklığının artmasıyla dikiş 

mukavemetinin arttığı söylenebilir. İki farklı dikiş 

sıklığında ve iki farklı dikiş ipliği kullanılarak 

dikilen numunelerin dikiş mukavemetleri 

kıyaslandığında; sonsuz elyaf polyester (GRAL) 

dikiş ipliğinin mukavemeti polyester kaplı 

polyester ilikli dikiş ipliğinden (EPIC) daha 

yüksek olduğu için GRAL dikiş ipliği ile dikilen 

tüm numunelerin dikiş mukavemetleri, EPIC ile 

dikilenlere nazaran daha yüksek çıkmıştır. 
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