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1851’DEN BERİ 
KALPLERE İŞLENEN 
170 YIL.
Aşkla doğduğumuz günden bugüne 
modanın kalbinde olduk.  İlk  olmanın 
ve birlikte geçirdiğimiz 170 yıl ın gururu,  
modaya olan tutkumuz, sizlerden aldığımız 
sevgi  ve enerji  i le  yeni  yaşımızı  kutluyoruz.
 
Her gün büyüyerek,  birlikte her yıl  daha da 
güçlenerek kalplere işleyeceğimiz 
nice yıl lara…

SINGER’DEN



YENİ BİR 
SINGER İÇİN 
FIRSATLARI 
KAÇIRMA!
170. yıla özel  kampanyalar ve
sürprizlerle yepyeni  bir  Singer’e 
sahip olmak için,  Trendyol,  N11,  
Hepsiburada ve Git tiGidiyor’da 
Singer Türkiye’yi  takip etmeyi  unutma!

SINGER’DEN



NAKIŞTA YARATICILIĞIN
SINIRLARINI ZORLAYIN!

150 dahili
nakış deseni

Renkli
dokunmatik
ekran

Ücretsiz
yazıl ım
programı

Üç ayrı
boyut ta
yazı  karakteri

Geniş 
nakış alanı:
240mmx150mm

SINGER EM9305YENİ

SENİN SINGER’İN HANGİSİ?



SADE VE
ETKİLEYİCİ!

SINGER ELITE CE677YENİ

Gelişmiş hız ve 
ekstra delme gücü

LCD ekran

Dokunmatik dikiş 
seçme tuşları

411
farkl ı

dikiş
uygulaması

SENİN SINGER’İN HANGİSİ?



SONBAHARDA ARTAN 
TÜY VE POLEN DERDİNE 
PRATİK ÇÖZÜM
Ceket,  kazak,  kanepe, halı,  yünlü 
perde,  bat taniye gibi  yünlü kumaşların 
üzerindeki  tüy ve havları  kolayca 
temizlemek için:

SINGER BSM – 201 
HAV TEMİZLEYİCİ

• Sağlam, hafif  ve rahat kullanım 
• 3 seviyeli  ayarlama
• Otomatik güvenlik kapatıcı

SENİN SINGER’İN HANGİSİ?



SENİN SINGER’İN HANGİSİ?

SINGER EXPERT
ES2462 ÜTÜ
• 2200 W.
• Su tankı  kapasitesi  320 ml.
• Buhar gücü 35gr./dak.
• Şok buhar
• Ayarlanabilir  buhar gücü
• ArmorGlide yapışmaz kaplama taban
• Self  Clean tuşu ile  taban temizliği
• 360 derece dönebilen kablo
• Kablo uzunluğu 1.9 metre
• Dikey buharlama modu
• Kireç önleyici  f i ltre – Anti  Calc.
• Ultra hızlı  ısınma özelliği
• 2 yıl  garanti
• 3 farklı  renk seçeneği



CREATIVE ICON
Yenilikçi  ve eşsiz dikişler deneyimleme 
ayrıcalığını  yaşayın.

• 360mmx 260mm büyüklüğünde 
   nakış alanı
• 780 adet dekoratif  dikiş 
• Özel  tasarımlarla sonsuz 
   dekoratif  dikiş olanağı
• Ar t  arda desen 
   kombinasyonları  
• Sonsuz hafıza

SENİN PFAFF’IN HANGİSİ?



SENİN PFAFF’IN HANGİSİ?

QUILT 
EXPRESSION 720
Yüksek kalitede Led aydınlatma 
teknolojisiyle sektördeki  en dengeli  
çalışma alanı  aydınlatmasına sahip 
Quilt  E xpression 720 ile  üst düzey 
dikiş deneyimine hazır  olun.

• 427 adet dikiş ve dekoratif  dikişler
• Kolay desen seçimi için 9 kategori  



TRENDLER

SEZONDA RENKLER

TEK RENKLİLİK
Bu sezon, renkler i
cesurc a kullanma zamanı.
Kontrast tonlar ın bir l ik te
kullanımı yerine,  sadece
tek bir  rengi  tüm
parç alarda kullanmaya
ne dersiniz?

KAHVE TONLARI
Çarpıcı,  cesur renkler yerine 
daha haf i f  ve sade renkler i  
tercih ederseniz kahvenin 
tek ya da farkl ı  tonlar ını  
kul lanabil ir,  hat ta sezonun 
trendi  deri  i le
tamamlayabil irsiniz.

YEŞİL PATLAMASI
Sonbaharın en sıcak 
renklerinden biri: Kurbağa 
Kermit yeşili. İster her şeyin
üstünde, ister sadece bir 
aksesuara veya cekete sıçrayan 
daha az baskın bir renk tonu ile 
canlılığı yakalayabilirsiniz.G
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EVDEN ÇIKIŞ MODASI

BİRAZ CİDDİYET
Mut fak masasından of ise
taşınmanın vak ti  geldiyse
rahat kesim pantolonlar ın
ve ceketler in de vak ti  
gelmiş demek tir.

KURUMSAL ELBİSELER
En sevdiğiniz beyaz gömleğinizi  a l ın
ve bir  e lbisenin alt ına giyin veya 
bir le ştir in.  İster straplez,  v  yakal ı ,  
yuvarlak yakal ı ,  ister bele giyi len 
büstiyer tarzı  bir  e lbise ve basit  bir  
beyaz gömlek i le  ş ıkl ığ ı  resmiyetle 
katmanlayabil irsiniz.

ÇİÇEKLİ DIŞ GİYİM
Çiçekler in modası  asla geçmez.
On yı ldan fazla bir  süredir
elbiselerde olan çiçekler in
bu sezon sahnesi  dış giyim.
Çiçek desenli  kumaşlar ı,
her tür lü maksi  palto kal ıb ıyla
kullanabil irsiniz.

TRENDLER
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GÜZEL HAREKETLER
BİRLEŞTİRİN
Bu rengarenk görünüm, desenler i,  
renkler i  ve patchwork'ü yan yana getir iyor.  
Sonuç bohem ve diz ginsiz ama yine de
şık bir  şeki lde uyumlu.

KESİN
A simetri  sevenler buraya.  Hayal  gücünü 
zorlayan düzenli  ya da düzensiz kesimler yine 
moda. Klasik modellere farkl ı  kesimlerle 
kendi  öz gün sti l inizi  yaratabil irsiniz.

PÜSKÜLLEYİN
İster kol lara,  ister etek boyuna, 
ister tamamına.  Püskül  bu sezon da
tasarladığınız parç alara hareket 
ve öz gürlük katmak için revaçta.
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SINGER’LE TASARLIYORUM

ÇOCUK
HİJYEN KİTİ
YAPIMI
Malzemeler:
60cmx40cm kumaş
30cm çiçekli  sutaşı
10cm brit
1  adet düğme
Dikiş malzemeleri
Dikiş makinası



4

Katlanarak hazırlanan yerler 1cm'den dikilir.

5

Çiçekli sutaşı, süsleme için bölümlerin ağız 
kenarına dikilir.

Havlu yeri ve diş macunu ve fırça yerlerinin 
ağız bölümü  1cm katlanır.

3

Diş fırçası bölümü, zemin kumaşın iç kısmına 
kumaş kenarından 2-3mm dikilir.

6

15cmx13cm (havlu koyma yeri) olarak kumaş 
kesilir. 17cmx13cm (diş macunu, fırça ve sıvı 
sabun yeri) olarak kumaş kesilir.

2

30cmx20cm ölçüsündeki kumaş iki parça 
olarak kesilir.

1



10

Kit rulo haline getirilerek belirlediğiniz yere 
düğme dikilir. Birit aynı hizadan geçirilir.

11

Çocuk hijyen kitinin bölümlerine havlu, diş macunu,fırça ve sıvı sabun yerleştirebilirsiniz.

Zemin kumaş kenarları 1cm iç kısma katlanarak 
dikilir.

9

Diş macunu, fırça ve sıvı sabun koyma bölümleri 
5cm aralıklarla dikilir.

8

Havlu koyma yeri, zemin kumaşın iç kısmına 
kumaş kenarından 2-3mm dikilir.

7



SINGER’LE ÖĞRENİYORUM

KRAVAT
GERİ DÖNÜŞÜM
Malzemeler:
1  adet kravat
1 adet düğme
Süsleme aksesuarı
Dikiş malzemeleri
Dikiş makinası



5

Kravatın dar bölümünün ortası hizalanarak 
makinada düğme ayağı ile düğme dikilir.

6

Kravat üzerinde düz dikiş ile katlanan bölüm 
(zincir, boncuk vb.) süsleme araçları ile 
süslenebilir.

7

Kravatın renk ve desenine göre farklı süslemeler yapılabilir.

Kravatın üzerinde katlanan yerler makinada 
düz dikiş ile dikilir.

3

Öncelikle kravatın geniş bölümünden başlayarak 
5cm aralıklarla katlayıp dikişe hazır hale getirilir.

2

Kravatın geniş bölümünün ortası hizalanarak 
makinada ilik ayağı ile ilik açılır.

4

Kullanmadığınız kravatlarınızdan geri dönüşüm 
ile kolye, fular, aksesuar gibi süsleme amaçlı 
uygulamalar yapılabilir.

1



SINGER’LE DEKORASYON

PATCHWORK
PASPAS
YAPIMI

Malzemeler:
Ar tık parça kumaş
Elyaf
Fitil
Astar için kumaş
Dikiş makinası



Bu şekilde parçalar hazırlanır.

3

Üçgen kalıpla orta dikişlerini orta çizgiye 
eşleştirerek biçkileri yapılır.

4

5

Hazırlanan kumaşlar yan yana dikerek 
birleştirilir.

6

Yelpaze şeklinde yarım daire yapılır.

İki dikdörtgeni birbirine dikerek eklenir.

2

Tersinden ütü ile dikiş yerleri ütülenir.

7

Astar, elyaf ve hazırlanan parça üst üste 
yerleştirilir.

8

Verilen ölçülere göre kartondan kalıplarınızı 
hazırlanır.

1



12

Kalan açıklığa yarım daire şeklinde kumaş 
yerleştirilir ve sabitlenir.

13

Kenara dikilecek fitil hazırlanır.

Üst dikişler görselde olduğu şekilde olmalıdır.

11

Paspasın çevresine yerleştirilir, iğnelenir.

14

Dikiş yerlerinin üzerinden birleştirme dikişi veya 
düz dikiş dikerek kumaşlar birbirine
sabitlenir.

10

Düzgün bir şekilde iğnelenir, teyel de yapabilir.

9



18

İsteğe göre daire şeklinde de yapılabilir.

Paspas hazır.

17

Kenarları dikerken bıraktığınız açıklıktan 
paspasın yüzü çevrilir ve açık kısmı el ile
dikilir.

16

Üstüne astar yerleştirilir, hepsi birden tek 
seferde dikilerek birleştirilir.

15



EĞİTİM VİDEOLARI

Temel E ğitim / Makina videoları  
şimdi Singer Türkiye ve P faf f  Türkiye 
YouTube hesaplarında!

Temel E ğitim / Makina videolarıyla 
bilgilerinizi  tazelemek, yeni  teknikler,
öğrenmek ve makinenizin özelliklerini  
keşfetmek için takipte kalın.

Temel E ğitim videolarını  
izlemek için görsellere tıklayın.

Singer Türkiye
Te m e l E ğ i t im Ma kina

Pfaff Türkiye
Te m e l E ğ i t im Ma kina

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8LIuyMqn6kRE-98OFko_XergjWyTNitA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIhmfCTOUsT1d44Mi6gj7ZwhKTBKQ3S_-


/SingerTurkiye

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


