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KOMBİNASYON KESİM 

 
 Farklı temel kesimlerin birada kullanılması kombinasyon kesim meydana getirir. Örneğin; 

yüz çevresine uygulanan uzayan katlı kesim, başın üst kısmındaki eşit katlı kesime daha 

yumuşak ve saçaklı bir görünüm kazandırır. Uzayan katlı kesimin alın motifine eşit katlı 

kesim uygulandığında daha fazla hacim ve yükseklik elde edilir. Alan kesim tekniği, eşit ve 

uzayan katlı dokuların kombinasyonunu oluşturabilir. Bu kombinasyon başın doğal 

kavisinden dolayı ortaya çıkar. Başın belli bir kısmında graduasyon doku oluşur. 

 

 

 

 

 

1) Bu çalışmada eşit katlı, graduasyon ve uzayan katlı kesimi uygulayacaksınız. 

2) Çizim bonesi, graduasyon ve uzayan katlı kesim için arkaya doğru diyagonal 

ayırımları gösteriyor.Daha dik ayırımlar ise eşit katlı kesim için kullanılıyor. 

3) Başı düz tutarak başın alt kısmını ayırın. Ters kat tekniğine geçin ve tüm alanı 

yukarıya, saç dibi ayırımına doğru tarayın. 

4) 90 derecelik tarama açısını koruyarak ve saç dibi ayırımına paralel olarak arkaya 

doğru çalışın. En kısa saç, graduasyon kesim için sabit tasarım çizgisi olarak işlev 

görecektir. Favori ve ense gibi yerlerde daha kalın ayırımlar yapıldığından uzunluk 

artışları oluştuğunu unutmayın. 

5) Graduasyon kesimde bir sonraki tutamı birincisine paralel olarak alın. Saçı, 90 

derecelik tarama açısıyla sabit tasarım çizgisine doğru dik açılı tarama yönünde 

tarayın. Saç dibi ayırımına paralel olarak kesin. Bu teknikle önden arkaya doğru 

çalışın. 

6) Aynı teknikle, yukarıya doğru veya uzunluklar tasarım çizgisine ulaşamayana dek 

çalışın. 

7) Başın üst kısmında eşit katlı kesim yapmak için, arkaya doğru dik diyagonal ayırımlar 

alın ve saçı 90 derecelik açıyla tarayın. Daha önce kestiğiniz tutamı  uzunluk kılavuzu 

olarak kullanın.Uçlardaki dokunun yumuşaması için, çentik tekniği kullanın. 

8) Bu teknikle arkaya doğru çalışın. 

9) Sonuç; graduasyon, eşit katlı ve uzayan katlı kesimin bileşimidir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun sözcüğü yazınız. 

 
1. Farklı temel kesimlerin bir arada kullanılması .........................kesimi meydana 

getirir. 

2. Uzayan katlı kesimin alın motifine eşit katlı kesim uygulandığında daha fazla 

........................... ve ....................... elde edilir. 

3. Kombinasyon kesimde baş ....................... tutulur. 

4. Kombinasyon kesimde ................... derecelik tarama açısı kullanılır. 

5. Favori ve ense gibi yerlerde daha ....................ayrımlar yapıldığından uzunluk artışı oluşur. 

 

CEVAPLAR 

 

1)Kombinasyon 

2)Hacim-doku 

3)Dik 

4)90 

5) Kalın 
 


