
SINGER’DEN YENİ YIL SÜRPRİZİ; 
TÜRKİYE’DE İLK KEZ RENGARENK DİKİŞ MAKİNELERİ… 

 

Dikiş dikmek günümüzün en popüler hobilerinden biri… Kendilerine özel tasarımlar 
yaratmak isteyen kadınlar dikişe yöneliyor, hem stresten arınıyor hem de yaratıcılıklarını 
konuşturuyor. Dikiş makineleri, özellikle yeni yıla girerken dikişe yeni başlayan 
sevdiklerinize verebileceğiniz en özen hediye alternatiflerinden birini oluşturuyor. Üstelik 
dikiş makinesinin mucidi SINGER, şimdi Türkiye’de ilk kez satışa sunulan rengarenk dikiş 
makinesi modelleriyle kadınların hayallerine de renk katıyor. SINGER’in SIMPLE dikişi 
makinesi koleksiyonu pembe, yeşil ve sarı renkleriyle dikkat çekiyor.    

SINGER yeni yıla renkli bir giriş yapmak isteyenlere SINGER’in SIMPLE dikişi makinesi 
koleksiyonunu sunuyor. SIMPLE serisi dikiş makineleri, renklerinin dışında pratik özellikleri ile 
de öne çıkıyor. Ürünler; 28 değişik dikiş ve dekoratif desenin yanı sıra 5 mm genişliğinde 
zigzag da yapabiliyor ve 4 adımda ilik açabiliyor. Esnek dikiş, çevrilebilir desen seçici ile desen 
seçme, overlok dikişi, geri dikiş, serbest kol dikişi, tek hareketle iğne hareketini durdurup 
masura sarabilme gibi özellikleri de dikişte büyük kolaylık sağlıyor. Düğme dikme, fermuar 
dikme, çift iğne kullanımı ile yan yana paralel dikiş dikebilme (reçme dikişi) serinin diğer 
özellikleri arasında… Ayrıca, opsiyonel ayaklarla kenar kıvırma, kordonlama, gizli fermuar 
dikebilme, nervür büzgü dikişi yapabilme, kasnak nakışı uygunluğu ile Çin iğnesi, beyaz iş gibi 
çeşitli nakış tekniklerini uygulayabilme gibi fonksiyonlara da sahip olan ürünler, opsiyonel 
iğne kullanımı ile kot (2026 kot iğnesi) penye – triko (2045 penye – jarse iğnesi) da 
dikebiliyor. Elektronik pedala sahip, seri ve sessiz çalışan SINGER SIMPLE serisi dikiş 
makineleri, küçük boyutlarıyla evde fazla yer kaplamıyor, hafif olduğu için de istenilen yere 
kolayca taşınabiliyor. 

SINGER SIMPLE serisi dikiş makinesini, tüm SINGER bayilerinden ve 
www.singer.com.tr adresinden satın alabilirsiniz. www.singer.com.tr adresinden 
vereceğiniz siparişlerde dikiş makineniz, 100 TL ve üzeri alışverişinizde sağlanan ücretsiz 
kargo avantajıyla ve en kısa sürede size ulaşıyor.      
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