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SINGER’DEN

EMİNE KUŞÇUL 
ATÖLYESİNDE
RENKLİ  BİR GÜN

Emine Kuşçul  baskı  atölyesinde,  
29 Ocak tarihinde “Kırlent Yastık 
Workshop”ıyla i lham verici  bir  gün 
gerçekleştirdik.



SINGER’DEN

DİKİŞSEVERLERLE
İYİLİK İÇİN BULUŞTUK

Sosyal  medya kullanıcıları  ve gönüllü
dikişseverlerle 2 Şubat’ ta Ramada by 
Wyndam Ankara Oteli  Cafedelizia’da,  
Elazığ’daki  çocuklar için sevgi  yastıkları
ve polar bat taniye dikiminde buluştuk.  
Dikilen yastıkları  ve polar bat taniyeleri
Elazığ’daki  çocuklara hediye olarak 
göndermenin mutluluğu yüzlerdeydi.



SINGER’DEN

ŞİŞLİ’DE EĞLENCELİ  
BULUŞMA

Şişli  Belediyesi  Toplum Sanat Kültür 
Merkezi’nde 11 Şubat’ ta kursiyerlerin
katıl ımı  i le  birlikte “Alışveriş Çantası  
Workshop”ı  gerçekleştirdik.



SINGER’DEN

SEVENLER, BİR YASTIĞA 
BAŞ KOYUYORLAR!

Maltepe Piazza Avm’de 7-8 Şubat’ ta 
Sevgili ler  Günü etkinliğinde kalpli
polar yastık dikimi gerçekleştirdik.



SINGER’DEN

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE 
SEVENLERLE BULUŞTUK

Adana Optimum Avm’de 14-15-16 Şubat
tarihlerinde Sevgili ler  Günü’ne özel  polar 
kalp yastık dikimi gerçekleştirdik.

Bİ’ KÜÇÜK MUTLULUK 
Bİ’ KÜÇÜK AŞK

İzmit  Bi’  Küçük Mutluluk Atölyesi’nde 
14 Şubat’ ta ' 'Fermuarlı  Çanta Workshop''ı  gerçekleştirdik.



SINGER’DEN

SAYIN EMİNE ERDOĞAN’IN 
K ATILIMLARIYLA 
“SIFIR ATIK” 
BULUŞMASI

Sayın Emine Erdoğan’ın katıl ımlarıyla 
Hakan Akkaya Moda Atölyesi’nde 
Singer i le  dikilen çantaların da 
sergilendiği  Toplumsal  Gelişim 
Merkezi  E ğitim ve Sosyal  Dayanışma 
Derneği’nde %100 geri  döşümlü 
tasarımlar dikkat çekti.



SINGER’DEN

YAZA HAZIRLIK BAŞLADI

Bursa Hayat A ğacı  Atölyesi’nde 
gerçekleştirilen “Plaj  Çantası
Workshop”ıyla yaz hazırl ıklarına başladık.



SINGER’DEN

#EVDEK ALSINGERVAR

Evde verimli  vakit  geçirmek ve 
birbirinden eğlenceli  dikiş projeleri
yapmak için Kendi  Modanı  Yarat 
web sitemizi,  Singer Türkiye 
Youtube sayfamızı  ve Instagram
sayfamızı  ziyaret etmeyi  
unutmayın.



SINGER’DEN

DERYA BAYK AL’LA 
GÜLÜMSEDİK

Der ya Baykal’la Gülümse Programı’nda 
bu zor günlerde ihtiyacımız olur diye 
maske dikimi gerçekleştirdik.  
Kaçırdıysanız,  Singer Türkiye 
Youtube sayfamızdan 
izleyebilirsiniz!



SINGER’DEN

SINGER TÜRKİYE
UYGULAMASINI
YÜKLEMEYİ UNUTMAYIN!

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

Şimdi Yakında



SENİN SINGER’İN HANGİSİ?

SIMPLE
3223Y

SIMPLE
3223G

SIMPLE
3223R

SEVİMLİ  VE HÜNERLİ  SIMPLE 3223

23 değişik dikiş ve desen, 4 adımda il ik  açabilme özellikleriyle basit  dikiş 
projeleri  için ihtiyacınız olan tüm temel dikiş özelliklerine sahip!



SENİN SINGER’İN HANGİSİ?

C 5 20 5
Turq

C 5 20 5
C o ral

C 5 20 5
Pur p le

C 5 20 5
G rey

ELEKTRONİK MAKİNALAR

80 değişik dikiş ve dekoratif  desen,  6 mm zigzag genişliği,  tek adımda 
6 modelde il ik  açma özellikleri  sayesinde baharı  ve yazı  
yepyeni  elbiselerinizle karşılayacaksınız.



SENİN SINGER’İN HANGİSİ?

KIRIŞIKLIKLARA SON VERİYORUZ

Elbise sezonunun gelmesiyle kır ışıklıklar 
karşımıza daha çok çıkacak.  Ama Singer’in 
buharlı  ütüleri  sayesinde kumaşlara zarar 
vermeden kır ışıklıkları  kolayca giderecek,  
kötü kokuları  yok edeceksiniz.



SENİN SINGER’İN HANGİSİ?

C430 PROFESSIONAL
• LCD dokunmatik ekran 
• 810 de ğişik dik iş ve dekorati f  de sen
• Tek adımda 1 3 farkl ı  m odelde 
   otomatik i l ik  aç abi lm e
• Ma ximum 7 mm genişl iğ ine kadar 
   p iko yapabi lm e
• 5 font yazı  karak ter i
• Tam devir
• İğne a ş a ğ ı  yukar ı  fonksiyonu
• Ayar lanabi l ir  d ik iş geniş l iğ i  ve uzunlu ğ u
• 3 StayBright LED ış ık
• Sık kul lanı lan de senlere direk er iş im
• Elek tronik ip l ik  ke sm e
• Elek tronik ip l ik  tansiyonu
• Numaralandır ı lmış de senlere kolay er iş im
• Yazı-de sen kombinasyonunu haf ızaya
   kaydedebi lm e
• Ar t  arda de sen kombinasyonu yapabi lm e
• Tek de sen yapabi lm e
• Aynalama özel l iğ i
• O tomatik ip l ik  takma
• Çif t  iğne fonksiyonu
• Çif t  iğne i le  yanyana paralel  d ik iş 
   (re çm e dik iş i)  ve dekorati f  de sen yapabi lm e
• 5 kadem e kuma ş baskı  basınç ayar ı
• Ger i  d ik iş



EĞİTİM VİDEOLARI

Dikişseverlerin kanalı  Singer Türkiye 
Youtube kanalımıza,  çok merak et tiğiniz 
makinalarımızın yeni  eğitim videolarını  ekledik.  
Tıklayın,  siz  de kendi  modanızı  yaratın!
 
Eğitim videolarını eklediğimiz 
makinalarımız:

C430 Professional
C5205TQ
C5205CR
C5205PR
C5205GR



SENİN PFAFF’IN HANGİSİ?

QUILT EXPRESSION 720

• Renkl i  dokunmatik ekran 
• Ekran ölçüler i  7 1 x5 3 mm 
• Türkçe di l  se çene ği  ve 1 2 di l  se çene ği  m evcut 
• 9 mm genişl iğ inde zig za g yapabi lm e 
• 425 adet dik iş ve dekorati f  d ik iş ler 
• Kolay de sen seçimi iç in 9 kategori  
• O r i j inal  IDT ™ Sistem
• Tam devir l i  yatak sistemi
• 3 0 adet k iş isel  haf ıza ve f lash b el lek i le  de sen
   yüklem e 
• 10 adet baskı  aya ğ ı  
• D üz dik iş iğne plakası  ve sensör sistemi 
• O tomatik iğneye ip l ik  ge çirm e 
• O tomatik ip l ik  ke sm e 
• O tomatik ip l ik  gerginl iğ i  ayar ı  
• B askı  aya ğ ı  basıncı  ayar layabi lm e 
• 25 0x 107 mm ölçüler inde ç al ışma alanı
• En fazla 52 mm genişl iğ inde dekorati f
   süslem e de sen yapabi lm e
• Ar t  arda de sen kombinasyonlar ı  i le  yeni
   kombine dekorati f  d ik iş ler o luş turma
• Soru iş areti  s istemi i le  b i lg i  edinebi lm e 
• Akse suarlar ve dahi l i  s aklama alanlar ı  
• Graf ik kul lanıc ı  ara yüzünde b ulunan gel iş t ir i lmiş 
   St i tch Creator (Dik iş yarat ıc ıs ı  özel l iğ i  i le  
   m evcut dik iş ler düzenlenebi l ir  veya ba ş tan de sen çizimi yapı labi l ir.)  
 



SENİN PFAFF’IN HANGİSİ?

CREATIVE ICON

• 3 6 0x 26 0 mm b üyüklü ğ ünde nakış a lanına 
   s ahip olması
• 3 6 0x3 5 0 mm opsiyonel  kasnak i le  daha b üyük 
   a lana nakış iş lem e ve farkl ı  ebatlarda kasnaklar
• Renk bir le ş tirm e özel l iğ i  i le  b ir  se çiş te b irden fazla 
   de sene ait  aynı  renkler i  aynı  anda iş lem e
• D e senlerde b üyültm e, küçültm e, aynalama,
   kopyalama, s ıra o luş turma, döndürm e, özel  ş eki l  
   d izaynlar ı  verebi lm e
• Kolay ve pratik nakış de seni  se çimi 
• Dik iş b ölümündeki  tüm dekorati f  d ik iş ler i  
   nakış b ölümüne ak tarabi lm e ve ş eki l lendirerek 
   nakış a uyar layabi lm e
• Özel  Appl ique Creator (apl ike programı) i le  
   dekorati f  d ik iş ler i  ve mini  nakış de senler ini  
   ş eki l lendir ip apl ike olarak iş leyebi lm e
• İ l ik  çe şit ler ini  nakış b ölümünde mini  de senler le 
   kombin ederek kasnak ta dekorati f  i l ik  iş lem e
• Tap ering köş e dönm e tekniğini  nakış a uyar lama
• WiFİ  ba ğlantıs ı
• (MySewnet) b ulut dep olama alanı  (haf ıza)



TRENDLER

KOT CEKETTE
SİZİN TARZINIZ
HANGİSİ? 

KLASİKÇİLER
Siyah veya koyu mavi tonlarında, 
tüm renklerle kombinleyebileceğiniz, 
kesimi üstünüze oturan klasik tarzda 
bir kot ceketi gördüğünüz an aklınız
başınızdan gidiyorsa siz bir “Klasikçi”siniz.

EKSTREM SEVERLER
Abartılı eskitilmiş bir görüntüde ve 
açık tonlarda, klasik ceket kesiminin 
aksine yakaları daha büyük, beli daha
uzun kot ceketler sizin için bire birse 
iddialı tarzınızla bir “Ekstrem Sever”siniz.



TRENDLER

ASALETİ ASİLİĞİNDEN GELENLER
Üzerinizde babanızın gardrobundan 
almışcasına bol ve dökümlü duran ve 
sizi asi ama yaptığınız kombinlerle 
çekici kılan kot ceketlerdeyse gözünüz;
siz bir “Asaleti Asiliğinden Gelen”siniz.

RENKLİ RUHLAR
Renkleriyle giyeni baharda açan çiçeklere 
dönüştüren kot ceketlerdeyse aklınız siz bir 
“Renkli Ruh”sunuz.



DERYA BAYKAL’LA GÜLÜMSE’YE 

DEVAM EDİYORUZ

Singer nisan,  mayıs,  haziran aylarında da Der ya Baykal’la Gülümse programında. 
Kaçırmayın!



KENDİ MODANI YARAT

YEPYENİ
DİKİŞ PROJELERİ  
SENİ  BEKLİYOR

kendimodanıyarat.com’da yepyeni  
dikiş projeleri  seni  bekliyor.  

Sen de tıkla,  Singer i le  kendi  modanı  
yaratmayı  unutma!



SINGER’LE TASARLIYORUM

FIRFIRLI MAKYAJ
ÇANTASI

Malzemeler:
26x7 cm 2 adet poplin kumaş
50x8 cm 1 adet poplin kumaş
26x20 cm 2 adet kot kumaş
26x20 cm 2 adet elyaf
26x20 cm 2 adet astarlik poplin kumaş
26 cm fermuar
Çantanın bitmiş ölçüsü 17x24 cm
Dikiş malzemeleri
Dikiş makinası



5

Aynı şekilde büzgüsüz olarak arka parçayı 
hazırlayın.

6

Hazırladığınız parçaları elyaf üzerine yerleştirin.

7

Uç kısma yüze yüz olarak fermuarı, üzerine de 
astarlık parçayı yerleştirin.

Uzun şeridi alt kısıma, kısa şeridi ayağın 
arasından geçirerek büzgü ayağı ile
büzgüyü yapın.

3

50x8 cm’lik şerit kumaşı kıvırma ayağı ile kıvırın.

2

Kumaşları yukarıda verilen ölçülerde hazırlayın.

1

Hazırladığınız büzgülü kumaşı kot kumaşa 
dikerek ekleyin.

4

Fermuar ayağı ile fermuarı her iki taraftan dikin.

8



13

Çantanın arka kısmı.

14

Çantanız hazır.

Astarda bıraktığınız açıklıktan yüzünü çevirin.

11

Astar parçalarını bir tarafa, çanta parçalarını bir tarafa yatırın. Ölçüye göre çizin ve dikin.

10

Fermuar başlığını takın.

9

Astarı çantanın içine geri itin.

12



SINGER’LE ÖĞRENİYORUM

ORTA BOY EVCİL 
HAYVAN YATAĞI
Malzemeler:
130x140 cm akfil  kumaş (leke tutmayan 
kumaş tercih edilmeli)
50x60 cm akfil  kumaş
55x65 cm minder için leke tutmayan 
döşemelik kumaş
Zemin için:  47.5x57.5 cm ısı  izolasyonu 
için izolasyon şiltesi
8x 25 cm 8 adet bağcık için poplin kumaş
Minder astarı  için 50x60 cm astarlık  
pamuklu kumaş
Boncuk elyaf  2 k g'a yakın
Dikiş ipi  fermuar
Dikiş malzemeleri
Dikiş makinası



4

Yatağın kenarı için çıkardığınız 40x40 cm kesilen 
alanları dikiş makinanızda dikin.

5

Zemin şiltesinin üzerine 52x60 cm kesilen 
kumaşı da yatak zeminine birleştirin.

6

8x25 cm ölçüsünde kesilen yatak kenar 
bağcıklarını dikin.

57,5x47,5 cm ölçüsünde yatak zemini için uygun 
izolasyon şiltesi kesin.

3

140x130 cm ölçüsündeki kumaşın 4 kenarından 
40x40 cm alan kesip çıkartın.

2

140x130 cm ölçüsünde kumaşı kesin. 
(antibakteriyel kumaş tercih edilmeli)

1



10

Yatak kenarlarına elyafları doldurup hazırlayın, 
yan bağcıkları da monte edin. İsteğe bağlı 
kenarlara fermuar dikebilirsiniz.

11

Yatağın iskeleti çıktı.

12

Yatağın içerisine minderi yerleştirin.

13

Evcil hayvan yatağı bitti. Patili can dostlar içine 
atlayıp mışıl mışıl uyuyabilir.

Leke tutmayan döşemelik kumaşa fermuarı 
dikin.

9

Minderin içine astarı dikin ve minderi düzenleyin.

8

Zemin minderinin astarını dikin ve boncuk elyaf ile doldurun.

7



SINGER TV

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

“Kumaş Etek”yapımı ve 
“Kot Ceket” yapımı videoları
için görsellere tıklayın. 

Kumaş Etek Yapımı

Kot Ceket Yapımı

https://www.youtube.com/watch?v=x-k60vxJzVc
https://www.youtube.com/watch?v=Gbzqj9jdKns


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

/SingerTurkiye


