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SINGER’DEN

ALIŞVERİŞ ÇANTALARI
ŞIKLIK YARIŞINDA

Bursalı  dikişseverler,  28–29 Eylül  tarihlerinde 
Bursa Özdilek Park AVM’de Singer i le
alışveriş çantası  dikiminde buluştular.



SINGER’DEN

ŞIKLIK YARIŞINDA
BURSA’DAN SONRA
SIRA DENİZLİ’DE

Singer i le  alışveriş çantası  dikimi
19–20 Ekim tarihlerinde,  aynı  neşe ve
heyecanla Denizli  Forum Çamlık AVM’de 
devam et ti.



SINGER’DEN

AY YILDIZ 29 EKİM’DE 
SINGER İLE HER YERDE!

Singer i le  Cumhuriyet Bayramı’na hazırl ık,  
ay yıldızlı  yastık dikimi etkinliğiyle
26–27 Ekim’de Kozzy Avm’de başladı.



SINGER’DEN

MODA TASARIM 
ÖĞRENCİLERİ
KENDİ MODALARINI
YARATTI

Marmara Üniversitesi  Moda Tasarım
öğrencileri,  alışveriş çantalarında
kendi  modalarını  yaratmak için
Singer i le  20 Kasım’da buluştu.



SINGER’DEN

ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİYLE
WORKSHOP BULUŞMASI
 
Bursa Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksek 
Okulu öğrencileriyle 18 Aralık  tarihinde
cüzdan tasarımı yarışması  gerçekleştirildi.
Birinci  olan öğrenci  makas ve dikiş setiyle
ödüllendirildi.  



SINGER 
MERT VİDİNLİ  X DERYA ŞENSOY  
İŞ BİRLİĞİYLE LANSMAN

17 Aralık  tarihinde Ulus 29’da Mer t Vidinli  ve 
Der ya Şensoy ev sahipliğinde yeni  ürünlerimizin 
tanıtımını  gerçekleştirdik.  Mer t Vidinli  ve 
Der ya Şensoy’un misafirlerini  ağırladığı  
keyif l i  bir  lansman yapıldı.  Davetli lere 
Mini  el  dikiş makinası  ve Der ya Şensoy’un 
tasarladığı  desenlerle çanta tasarımları  
hediye edildi.

SINGER’DEN

SINGER, MERT VİDİNLİ
VE DERYA ŞENSOY
EV SAHİPLİĞİNDE
YENİ ÜRÜNLERİNİ  TANITTI

Ulus 29’da Mer t Vidinli  ve Der ya Şensoy
ev sahipliğinde dikiş projelerinin
üretildiği,  yeni  Singer ürünlerinin
tanıtımının yapıldığı  organizasyonda
misafirlere Singer Mini  El  Dikiş Makinası
ve Der ya Şensoy’un tasarladığı  
desenlerle hazırlanan çantalar
hediye edildi.



SINGER’DEN

“BEĞENİ”Sİ  BOL
INSTAGRAM BULUŞMASI

Influencerlar Saadet Algan,  Senem Uysal,
Yonca Kunaçav,  Ruzdelav ve Özge Yazıcı  
seçtikleri  projeleri  eğitmenlerimizin yardımıyla 
Singer makinalarında tamamlayıp proje görsellerini  
Instagram hesaplarında  yayınladılar.  Singer Türkiye
hesabımızdan etkinlik  videosunu izleyebilirsiniz.  



SINGER’DEN

14. İTHİB ULUSLARARASI
KUMAŞ TASARIM
YARIŞMASI SONUÇLANDI
Türkiye’den ve yur t  dışından
gelen 300’ü aşkın başvuru arasından
seçilen genç tasarımcılar 
ödüllerine kavuştu.  Singer,
tüm finalistlere dikiş makinası
hediye ederken Singer Jüri  Özel  Ödülü 
Ceylan Şenkal’ın oldu.



SINGER’DEN

SINGER, ANK A BİLİCİ  EĞİTİM
KÜLTÜR SANAT EVİ’NDE

Yeşim Bilici  ve Singer or taklığıyla
Anka Bilici  E ğitim Kültür 
Sanat Evi’nde şimdi dikiş kursu zamanı!
Kursiyerler,  Mill i  E ğitim Bakanlığı’na 
bağışlanacak ücret karşıl ığında
dikiş eğitimi alacaklar ve eğitime
katılan kursiyerlere 1  ay sonunda 
Anka Bilici  E ğitim Kültür Sanat Evi’nden 
kurslarını  tamamladıklarına dair  
katıl ım belgeleri  takdim edilecek.



SINGER’DEN

SINGER TÜRKİYE
UYGULAMASINI
YÜKLEMEYİ 
UNUTMAYIN!

Kolay ve renkli  bir  alışveriş
deneyimi,  sadece SINGER TÜRKİYE 
uygulamasında bulabileciğiniz 
kampanyalar ve indirimlerle 
sizi  bekliyor.  



KENDİSİ  MİNİK
FAYDASI DEV
Kot,  deri  ve keçe dikişi  de yapabilen
Singer Minik El  Makinası  i le  şimdi
dikiş yapmak çok daha kolay ve hızlı.  

SENİN SINGER’İN HANGİSİ?

•Te k ip le d üz d ik iş

•Kot,  yün ve d e r i  d ik imi

•İp l ik  s a r ı l ı  ma sura da hi l

•6V ’ l ik  d o ğ r u a k ım kul la n ım ı

•4 A A p i l  i le  ç a l ı ş ı r

•Ku tu iç e r is in d e ye r a la n h e diye p a rç ala r :

  Ma k a ra -  İğ n ele r -  İp l ik  ge çir ic i  -  Ma k a ra p imi



SENİN SINGER’İN HANGİSİ?

S0705
• Hava i le iplik geçirme lüperleri
• Çif t pozisyonlu iplik geçir ici
• LED ışık
• Diferansiyel besleme
• Yerleştirme tansiyonu
• Ayarlanabil ir dikiş uzunluğu
• Ayarlanabil ir bıçak genişliği
• 4/3/2 iplikle dikiş
• 15 çeşit dikiş
• Ekstra baskı ayağı yüksekliği
• Dikiş emniyet ki l idi
• Çok amaçlı standar t baskı ayağı
• Değiştir i lebil ir baskı ayakları
• Dakikada 1.30 0 dikiş
• Elek tronik hız kontrolü
• Dahil i  2 iplik dönüştürücü
• Dahil i  ipl ik kesici
• Çöp tepsisi



SENİN SINGER’İN HANGİSİ?

M15 0 0 M16 0 0 M2 10 0 M24 0 0

M 320 0 M 3 3 0 0 M 3 4 0 0 M 3 5 0 0

MEK ANİK

2020 yıl ı  yeni  mekanik makinalarla çok canlı  ve heyecanlı!



SENİN SINGER’İN HANGİSİ?

C 5 20 0
Turq

C 5 20 0
C o ralELEKTRONİK

C 4 3 0C 5 20 0
Pur p le

C 5 20 0
G rey

2020 yıl ı  yeni  elektronik makinalarla rengârenk ve kıpır  kıpır!



SENİN PFAFF’IN HANGİSİ?

CREATIVE STYLIST TM MN110
• 10 iğneli tek kafa 
• Büyük nakış alanı 
• Otomatik renk değiştirme
• 4 adet dahil i  kasnak
   -70 mmx50 mm
   -110 mmx110 mm
   -190 mmx14 0 mm
   -310 mmx 210 mm
• Dokunmatik renkli ekran 
• Dahil i  yazı l ım (FREE PREMIER-2 INTRO 
   SOF T WARE ACTIVATION CODE) 
• Otomatik iplik kopmasını algı lama 
• Otomatik iplik kesme 
• VP3 tasarım
• Renk seçme 
• Akıl l ı  tasarruf 
• Ücretsiz tasarımlar (101) 
• Dakikada 10 0 0 dikiş 
• Geniş haf ıza alanı (20.0 0 0.0 0 0 dikiş-20 0 tasarım) 
• USB alanı 
• LED aydınlatma 
• Küçük dikiş kolu 
• Dil seçeneği
• Dahil i  masura sarma makinası 
• Dahil i  2 adet şapka kasnağı 



SENİN PFAFF’IN HANGİSİ?

ADMIRE TM AIR 5000
• Hava i le ipl ik geçirme lüperleri
• Çif t pozisyonlu iplik geçir ici
• LED ışık 
• Diferansiyel besleme 
• Yerleştirme tansiyonu 
• Ayarlanabil ir dikiş uzunluğu 
• Ayarlanabil ir bıçak genişliği
• 4/3/2 iplikle dikiş
• 2 ve 3 iplikl i  kamalı reçme
• 15 çeşit dikiş
• Ekstra baskı ayağı yüksekliği
• Dikiş emniyet ki l idi 
• Çok amaçlı standar t baskı ayağı 
• Değiştir i lebil ir baskı ayakları 
• Dakikada 1.30 0 dikiş
• Elek tronik hız kontrolü
• Dahil i  2 iplik dönüştürücü
• Dahil i  ipl ik kesici
• Çöp tepsisi



DUYMADIK DEMEYİN

PFAFF EĞİTİM VİDEOLARI
YOUTUBE’DA!

P faf f  Türkiye sayfasından,
dikişte kolayca ilerlemenizi  
sağlayacak temel eğitim 
videolarına ulaşabilirsiniz.
Yeni  videolarımız için 
takipte kalın!



ZEVKLİ, 
GÖSTERİŞLİ VE 
ÖZGÜN

En popüler “Fashion Week” 
organizasyonlarından 
yola çıkılarak hazırlanan 2020
trendleri kış aylarını daha şık
geçirmenizi sağlayacak.

2020 KIŞ TRENDLERİ

YETMİŞLİ YILLAR GERİ GELDİ
Balıkçı yakalar, kadife uzun
ceketler ve sıcak toprak renkler 
eski gösterişli günlerine
geri dönüyor.

KAOTİK PATCHWORK
Onsuz olmuyor! 
Kombin yapıp giymek biraz 
zorlayıcı olabilir ama başka 
parçalarla estetik bir birliktelik 
yakaladığınızda kesinlikle 
çok şık bir görünüm 
kazandırıyorlar.

Kaynak: https://glowsly.com/fall-winter-fashion-trends/



2020 KIŞ TRENDLERİ

TRİKO
Trendler arasında trikoyu görmek şaşırtıcı 
değil ama dökümlü ve tek parça trikolar 
görmek elbette şaşırtıcı. Çok şık 
oldukları da kesin!

GÜÇLÜ GÖRÜNEN OMUZLAR
80’lerin omuz detaylarıyla karıştırmayın! 
Bunlar çok daha keskin, çok daha 
güçlü bir duruşa sahip modern omuzlar.

Kaynak: https://glowsly.com/fall-winter-fashion-trends/



SINGER’LE TASARLIYORUM

MİNİKLERE ÖZEL 
OYUNCAK TORBASI YAPIMI
Sizin de evinizde oyuncaklar 
her yere dağılıyorsa oyuncuk 
torbası yapmanın tam zamanı!

Malzemeler:
3 farklı renkte polar kumaş
Birkaç renkte keçe kumaş
Boncuk elyaf
Yapıştırıcı
Dikiş malzemeleri



3

Beyaz polardan kardan adam, mavi keçeden de 
arzuya göre kardan adamın şapkası çalışılır.

Yeşil polar iki kat olacak şekilde katlanır. Üzerine kalıp yerleştirilip kurutulmuş sabunla etrafından 
desen çıkartılır ve ardından yarım cm pay ile biçkisi yapılır.

Oyuncak torbanın baş kısmını oluşturacak olan 
kırmızı polar kumaş iki kat olacak şekilde 
katlanır. Daha önce biçkisi yapılan yeşil poların 
geniştiğinde biçkisi yapılır.

4

Kırmızı polardan kardan adamın atkısı çalışılır.

5

Keçelerden kardan adamın gözleri, burnu ve 
düğmeleri hazırlanır. Tüm dikiş işlemleri
bittikten sonra ister dikerek ister yapışkanla 
yerlerine tutturulur.

1 2



6

Kardan adamın etrafından makinada zigzag 
geçilir. Dikiş tamamlanmadan kardan
adamın içi boncuk elyaf ile doldurulur.

7

Kardan adamın alt kısmına yine beyaz polardan 
karlık bir alan yapılır ve makinada zigzag çekilir.

Oyuncak torbasının makinada tersinden dikişi 
yapılır. Kolay dönmesi için köşeyerlerinden 
çentikler atılır.

8

Yüzüne çevrildikten sonra kırmızı polardan hazırlanan bant kısmının makinada dikişi yapılır.

9

Son dokunuşları yapılan kardan adamlı oyuncak 
torbası kullanıma hazır hale gelir.

10



SINGER’LE ÖĞRENİYORUM

SATEN YASTIK 
KILIFI

Adım adım saten yastık kılıfı yapımı 
için siz hazırsanız biz de hazırız!

Malzemeler:
Pamuk saten 180x55 cm
Dikiş malzemeleri
Dikiş makinası



5

Kumaşı yüz yüze 72 cm'den katlayın.

6

Kalan kumaş payını da uç kısmın üzerine 
katlayın.

7

Katlamalar yapıldıktan sonra iğneleyin.

Kat yerlerinden iğneleyin.

3

Katladıktan sonra ütüleyin.

2

Yastığın uç kısmını 5 cm genişliğinde iki kat 
olarak katlayın.

1

Katlama yapılan kısma süsleme için piko yapın.

4

51 cm ölçün.

8



13

Yastığın açık tarafından yüzünü çevirin.

14

Ütüsünü yapın.

15

Yastığınız hazır.

Kenarda kalan fazla payları kesin.

11

Çizgi hattında düz dikiş ile iki kenarını dikin.

10

Cetvel ile çizimini yapın.

9

Zigzag ile kenar sürfilesini yapın.

12



SINGER TV

Kendi modanızı yaratacağınız 
birbirinden şık tasarımları kolaylıkla 
öğrenmek için tek yapmanız gereken 
Singer TV’yi takip etmek. 

Yılbaşına özel “Amerikan Servis”
yapımı ve “Keçeden Mont” yapımı 
videoları için görsellere tıklayın. 

Amerikan Servisi  Yapımı
Yılbaşına Özel

Keçeden Mont
Yapımı

https://www.youtube.com/watch?v=CoOfJBE0VZE&list=PL8LIuyMqn6kR7EK7GRuTyazDU_nbsvBk9&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=8YU6cm-wAjI&list=PL8LIuyMqn6kR7EK7GRuTyazDU_nbsvBk9&index=4


Birbirinden renkli  sayfalarla,  modanın 
en ince detaylarında önümüzdeki  sayıda
yine görüşmek üzere!

/SingerTurkiye


