Anneler Günü ve Engelliler Haftası’na
Özel Etkinlikler
Singer Öğrencilerle Bulușuyor
2022 Yaz Modası
ve Daha Fazlası
Bu Sayıda!

SAYI
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Temmuz
Ağustos
Eylül’22

ANKARALILARLA
SINGER 170. YIL
SERGİSİ’NDE
BULUȘUYORUZ

Singer 170. Yıl Sergisi
Ankara M. Rahmi Koç
Müzesi'nde sizleri bekliyor.
Henüz görmediyseniz,
Singer’le zamanın ruhunu
yakalamak için
ziyaret etmeyi
unutmayın.
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YAZ BOYUNCA FACEBOOK
CANLI YAYINLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Singer Türkiye ve Pfaff Türkiye Facebook
hesaplarımızda canlı yayınlarımız devam ediyor.
Yaz boyunca eğitmenlerimizle canlı yayında
dikiș eğitimini kaçırmayın. Detaylar için
@singerturkiye ve @pfaffturkiye
Facebook hesaplarını takip etmeyi unutmayın.
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SINGER'DEN 10-16 MAYIS DÜNYA
ENGELLİLER HAFTASI'NA ÖZEL WORKSHOP

Ankara Kent Park AVM
Engellerin kaldırılması, engellilerin ve ailelerinin yașam
kalitesinin yükselmesi umuduyla 14 Mayıs 2022
Cumartesi günü özel gereksinimli vatandașlarımız ile
makine kullanımı, supla ve sepet yapımı etkinliğinde bir
araya geldik.
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SINGER'DEN
ANNELER GÜNÜ'NE
ÖZEL WORKSHOP
Ankara MetroMall AVM
Anneler ve çocukları Singer dikiș atölyesinde
buluștu. 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde Ankara
MetroMall AVM’de gerçekleștirdiğimiz etkinlikte
anneler ve çocuklarıyla birlikte Anneler Günü’ne
özel cüzdan ve bandana dikimi çalıștık.
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SINGER'DEN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NA ÖZEL ATÖLYE

Yiğitler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi
öğrencileriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı’na özel gerçekleștirdiğimiz
atölyede Türk bayrağı dikimi gerçekleștirdik.
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SINGER
ÖĞRENCİLERLE
BULUȘUYOR
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Uşak Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu

Ankara Atılım
Üniversitesi
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Çankırı
Karatekin
Üniversitesi
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SINGER TÜRKİYE
YOUTUBE HESABIMIZI
TAKİP ETMEYİ UNUTMAYIN

Singer Türkiye Youtube
hesabımızdan temel eğitim
videoları, ayak videoları
ve Kendi Modanı Yarat
videolarımızı izleyebilirsiniz.
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SINGER SM024 İLE
HAYAL EDİN VE DİKİN
Dikiș dikmenin hayatınıza katacağı güzellik ve kolaylıkları keșfetmek
için beklemeyin.
SINGER SM024 serisinin 3 farklı renk seçeneğinden biriyle ilk
adımınızı atın ve dikiș dünyasını keșfe çıkın.

• 24 farklı dikiș ve dekoratif desen
• 4 adımda ilik açabilme
• Düğme ve fermuar dikebilme
• Overlok dikiși
• Çift iğne ile yan yana
paralel dikiș dikebilme (Reçme dikiși)
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İHTİYAÇLARINIZI
KARȘILAYAN
TASARIMI İLE
SINGER SC220 RED
Dikiș ayarları ile birlikte 402 adet dikiș uygulaması, yazı karakteri ile
yazı yazabilme ve otomatik iplik takabilme özelliğiyle proje ve hobi
dikișleri için ihtiyacınız olan tüm dikiș özellikleri onda.
Dikiș becerisi gelișmiș veya dikiș becerisini geliștirmek isteyenlerin
kullanımına uygundur.

• Tam devir
• Hız ayarlama tușu
• Programlanabilir iğne așağı/yukarı pozisyonu
• Tek adımda otomatik 10 çeșit ilik açabilme
• Dișli düșürme
• Start/Stop tușu ile pedalsız çalıșabilme
• LCD ekran
• Tușlarla desen seçebilme
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• Ayarlanabilir dikiș genișliği ve uzunluğu
• Çift iğne güvenliği
• Serbest kol dikiși
• Esnek dikiș (Penye dikiș)
• Geri dikiș
• İșaretli iplik geçirme yolları
• 6 dahili baskı ayağı
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YENİ

SINGER C7205

YENİ

YENİ

200 adet dahili desen, 417 dikiș uygulaması ve 7 mm genișliğinde
zigzag yapabilme özelliğiyle yeni Singer C7205 ile hayalleri gerçeğe
dönüștürmek çok kolay.
• Ayarlanabilir hız ayarı
• Tek hareketle otomatik masura sarma
• Streç dikiș (penye, jarse dikiși)
• Sürgülü desen kartelası

• LCD ekran
• Yazı yazma
• Tam devir mekik sistemi
• Manuel iplik gerginliği
• Otomatik iplik kesme
• Dikiș uzunluğu ve dikiș genișliği ayarlayabilme
• LED aydınlatma (Gölgeleri ortadan kaldırır)
• Otomatik ilik açma
• 8 adet ilik çeșidi
• Otomatik iplik takma
• Start/Stop pedalsız çalıștırma
• Ağır hizmet tipi metal çerçeve
• Manuel iplik kesici
• Geri dikiș
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YENİ

SINGER C7255

YENİ

YENİ

Manuel kasnak nakıșı yapabilme, sürgülü
desen kartelası ve dahili uzatma tablası ile
yeni Singer C7255 keyifli bir dikișin tüm
özelliklerine sahip.

• 200 adet dahili desen
• 417 dikiș uygulaması
• 7 mm zigzag genișliği
• LCD ekran
• Dahili uzatma tablası
• Yazı yazma
• Tam devir mekik sistemi
• Manuel iplik gerginliği
• Otomatik iplik kesme

• Dikiș uzunluğu ve dikiș genișliği ayarlayabilme
• LED aydınlatma (Gölgeleri ortadan kaldırır)

• Otomatik ilik açma
• 8 adet ilik çeșidi

• Otomatik iplik takma
• Start/Stop pedalsız çalıștırma

• Tașıma kolaylığı
• İșaretli iplik geçirme yolu

Sıcak Portakal
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Radyant Sarı
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STEAMWORKS PRO
SİYAH
Tek tușla kumașlara zarar
vermeden kırıșıklıkları giderir,
kokuları yok eder.
Rahatça doldurulabilen ve
kullanım kolaylığı sağlayan
2.5 lt hazneli su deposu ile
sadece 45 saniyede buhar verir,
90 dakika kesintisiz buhar sağlar.

• Sadece 45 saniyede buhar verebilme
• Isı geçirmeyen ağır kalibreli hortum sistemi
• İnatçı kırıșıklıklar için kumaș fırçası ile
buharlı ütü yapabilme
• Çift klips sistemi ile pantolon ve gömlek kollarında
ütü izi yapabilme
• Katlanabilir teleskopik askı direği, uzun giysiler için
ayarlanabilen giysi yüksekliği
• 360 derece dönebilen giysi mandalı ile her türlü kıyafete
uygun kolay ütü yapabilme
• Açılır kapanır askı sistemi ile yer kaplamayan askılık
• 4 tekerlekli sistem ile dönerek hareket edebilme
• Koruyucu eldiven ile tehlikesiz ütü yapma olanağı
• Yüksek buhar gücü ile giysilerinizde hijyen sağlayabilme
• Sert su nedeniyle olușan mineral birikintilerini
kolayca temizleyebilme
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SINGER
HAV TEMİZLEYİCİ

YENİ

YENİ

YENİ

Giysi, havlu, halı, kazak gibi ürünlerinizde olușan tiftik ve
havları kolayca temizleyin.
• 2 adet AA pille çalıșır
• Rahat kullanım için ergonomik tutuș
• Paslanmaz çelikten döner bıçaklar
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SINGER DİKİȘ SETLERİNİ KEȘFEDİN
HC - 22
Dikiș Seti

Dikișe bașlarken
ince ayrıntılar için
dikiș seti.
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Deluxe
Dikiș Seti

Bașlangıç
Dikiș Seti

Kalın kapaklı, kullanıșlı çantasıyla
dikiș malzemelerinizi
saklayabileceğiniz dikiș seti.

Kalın kapaklı, kullanıșlı, fermuarlı
ve tutma yeri olan çantasıyla dikiș
malzemelerinizi saklayabileceğiniz
dikiș seti.
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RAFİNE TEKNOLOJİ VE
ETKİLEYİCİ SONUÇLAR İÇİN
PFAFF EXPRESSION 710
245 adet dikiș ve dekoratif dikiș olanağı, 9 mm genișliğinde zigzag yapabilme özelliği,
30 adet kișisel hafıza ve flash bellek ile desen yükleme özelliği, Türkçe dil seçeneği, renkli
dokunmatik ekran özelliğiyle profesyonel dikișin inceliklerini deneyimleyin.
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KİȘİLİĞİNİZİ YANSITAN
BENZERSİZ TASARIMLAR
İÇİN PFAFF CREATIVE 1.5
Art arda farklı desen seçebilme özellikleri, desen ve
desen + yazı kombinasyonlarıyla hayallerinizi ilmek ilmek ișleyin.

• 7 mm genișliğinde zigzag yapabilme
• 150 değișik dikiș ve dekoratif desen
• 7 farklı modelde ilik açabilme
• 2 font yazı karakteri
• 29 iğne pozisyonu
• LCD ekran 3 LED aydınlatmalı çalıșma alanı
• Start/Stop ile pedalsız çalıșabilme
• IDT sistem ile dikiș sırasında kumașın kaymasını önleme
• Otomatik iplik takma
• 13 dil seçimi
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YAZIN YÜKSELENi
YİNE KAFTAN
Sıcak havalarda kurtarıcınız olacak en hafif ve en rahat kıyafet.
İster satın alın, ister evde dikin. İște bu yaz her yerde bazen
tropikal bazen vintage desenli kumașlarla göreceğimiz kaftan
elbise modelleri.
BOYDAN

BELDEN
BÜZGÜLÜ

TEK KOL

ÖNÜ AÇIK
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Yeni trendleri değerlendirirken uzun kollu
mayolardan da bir yenilik ve deneme alanı olarak
bahsetmek gerekir. İster atletik görünümü tercih
edin, ister sadece daha fazla güneș koruması
isteyin, sörften ilham alan tek parça ve iki parçalı
uzun kollu mayolar bizi dalgalara çağırıyor.

Görsel Kaynak: Glamour UK

UZUN KOLLU
PLAJ MODASI
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ETEKLİ TAKIMLARA
DÖNÜȘ
Podyumda ve en sevdiğimiz ünlülerin üzerinde etekli takım elbiseler
görmeye bașlıyoruz. Yeni bir tane satın almaktansa annenizin
80'lerden kalma kıyafetlerini revize ederek 2022’ye uyarlamayı
düșünebilirsiniz.

OKURYAZAR TRENDİ
Geçen yıl her yerde gördüğümüz dama tahtası baskısının yerini
bu yıl gazete ve dergi baskıları alıyor. Dergi baskılı elbiseler, üstler
ve kot pantolonları eșleștirerek, okuryazar modasını üzerinizde
tașıyabilirsiniz.
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Son sezonlarda temel ve sade kumașlar revaçta olsa da cesur
bir puantiyeli ile gelen eğlenceyi inkar edemeyiz. Bir blazer
ceketin altına puantiyeli bir üst kombinleyebilir ya da kendinize
baștan sona puantiyeli bir elbise modeli dikebilirsiniz.

Görsel Kaynak:Marie Claire US

Görsel Kaynak: Glamour UK

NOKTALARI BİRLEȘTİRİN
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NEON PEMBEYE YER AÇIN

Görsel Kaynak: Glamour UK

SARI ÇILGINLIĞINA
YUMUȘAK TONLARLA
DEVAM
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Gününüzü, ruh halinizi yükselten sarı bir tonla aydınlatın. Dar bir elbise ve
tek renkli bir görünümle kendinizi günün akıșına bırakın. Tek renklilik sizin için
uygun değilse, koyu rengi bir bașlangıç noktası olarak kullanın. Leylak gibi
yumușak ve pastel tonlar sarı için mükemmel eșlikçidir.

Görsel Kaynak:Marie Claire US

Bu yılın bașında Rihanna’nın hamilelik duyurusunda dikkatleri çeken bu ikonik pembe, hem kelimenin
tam anlamıyla hem de mecazi olarak yeni bir hayatın sinyalini verdi. Bu sezon favori renklerimizden biri
olmaya devam eden neon pembe tonlarını siz de günlük hayatınızda farklı parçalarda kulanabilirsiniz.
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YAZ SEZONUNUN FAVORİ AKSESUARLARI
Geniş Çerçeve
Tıpkı bu yazın diğer moda trendleri gibi, büyük boy
güneș gözlüğü de 70'lerin havalı kız modasından
geliyor. Yüzün yarısını kaplayan ve gizli moda geçmeyi
kolaylaștıran çerçevelerle gizem yaratın.

Görsel Kaynak: Glamour UK

Kova
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Kova çantalar, geniș silindirik
șekilleri ile aynı boydaki mikro
çantalardan çok daha fazla eșya
alır. Mikro çantaların bu genișlemiș
modeli, bu yıl yaz akșamlarının
favorisi olabilir.

Platform
İster terlikler, ister spor ayakkabılar veya sandalet botlar olsun, pratik
ve her șeyle uyumlu platform topuklarla kendinizi ekstra güçlü
hissedin.
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PATİLİ DOSTLARIMIZI
SONBAHARA
HAZIRLAYALIM
Ergonomik Taşıma Çantası
Sonbahara girerken, dilerseniz yeni kumașlarla, ya da artık
kullanmadığınız parçaları geri dönüștürerek evde dikebileceğiniz
tașıma çantaları projelendirmenin tam zamanı.

Pati Jean
Patili dostunuzu kot tulum trendine uyumlu
hale getirmek için size küçük gelen
kotlarınızdan keseceğiniz parçalar ile bir
tulum tasarlamayı düșünebilirsiniz.
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KENDİ
MODANI
YARAT
Eski parçalarınızı yeni tasarımlara dönüștürmeye
devam.“Tișört Yenileme” ve “Yazlık Bluz ve Elbise”
yapımı için görsellere tıklayın.
Adımları takip ederek, kıyafetlerinizi dilediğiniz renk
ve desende kumașla tasarlayın, Singer’le kolayca
dikin, kendi modanızı yaratın.
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Birbirinden renkli sayfalar, favori ürünler ve sezon trendleri ile
önümüzdeki sayıda yeniden bulușmak üzere!

Singer'le nice 170 yıllara...

/SingerTurkiye

