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SWAN HILLCLASSIC FLANNEL ASCOT CLASSIC SHERRYALPACA CASHMERE Pure Opulence

Holland & Sherry’s Swan Hill 
koleksiyonu 15,5 mikron 
merinos yünü ile buna yakın 
sayıda mikron kaşmirin 
karışımından yaratılmıştır. Bu 
lüks karışım daha sonra 90/2nm 
iplik olarak bükülmüş,  2/2 dimi 
halinde dokunup geleneksel 

‘gerçek tüccar mükemmeliyeti’ ile 
sonlandırılmıştır.  Dokunan bu 
kumaş zenginliği, dolgunluğu ve 
yumuşak dokunuşu ile lüksün 
eksiksiz bir örneğidir.

Koleksiyonumuz adını güney 
doğu Avustralya’da Murray Nehri 
ve Loddon Nehrinin arasında 
bulunan Swan Hill bölgesinden 
almaktadır. Bu bölgenin adı, 
huzursuz kuğu sürüsünün 
yakınına kurduğu kampta 
uykusuz geçirdiği gecenin 
ardından, İskoç kaşif Thomas 
Mitchell tarafından verilmiştir.

Bölgede besin ve su kaynaklarının 
bolluğu kısa sürede uzaktaki 
yerleşimcilerin ilgisini çekmiş ve 
bölge dünyanın en değerli 
merinos koyunlarına doğal 
yaşam alanı haline gelmiştir.  
Bölge yün üretimine ve dünya 
genelinde  ihracatına  başlamış  
ve dünyanın en iyi ve en 
yumuşak yününü sağlamasıyla 
ün kazanmıştır. 

Holland & Sherry bu 
koleksiyonu daha seçici 
müşteriler için tasarlamıştır. 
Kaşmir ve en iyi merinos 
yününden dokunan, tamamıyla 
seçkin olan bu kumaş; kalite, 
zarafet ve tabiî ki  
memnuniyet garantilidir.

En son flanel koleksiyonumuz, 
farklı ağırlıklarda ve yün 
kalitelerinde hem klasik hem  
de modern tek renkli 
kumaşlardan oluşmaktadır.  

Bu koleksiyonda bulunan kaliteli 
kumaşlar, kamgarn eğirme 
sistemiyle eğrilen ipliklerden 
dokunduğu için daha çok 
taranmış flanel olarak 
bilinmektedir. Taranmış flaneller, 
karde flanellerin aksine, daha 
sağlam ve genelde daha hafiftirler. 
Bu yüzden dünya çapında daha 
fazla kabul görürler.

Taranmış iplikler, yünlerin üst 
kısımlarının uzun, metal dişli 
merdanelerle taranmasıyla elde 
edilir. Bu işlem sırasında kısa 
liflerin tümü ayıklanır ve uzun 
kesikli lifler geride bırakılır.  
Bu lifler daha sonra, 
mükemmelen hiza alacak ve 
birbirine paralel olacak şekilde 
yeniden taranır.

Lifler daha sonra eğrilerek iplik, 
iplikler de dokunarak kumaş olur. 
Kumaş son işlem olarak aprelenir. 
Flanelin aprelenmesi, kumaşın 
dinkleme olarak bilinen bir 
işlemden geçirilmesiyle yapılır. 
Dinkleme kumaşın yüzey liflerini 
hafifçe bozar; bu da kumaş 
yüzeyinin yumuşak olmasını ve 
havlı görünmesini sağlar. Kumaş  
daha sonra daha düzgün  
bir doku sağlanması için 
dikkatlice tıraşlanır.

Flanel kumaşlar hem rahat 
giyimlidir hem de sıcak  
tutar. Drape ve buruşmazlık 
özellikleri mükemmeldir.  
Bu özelliklerinden dolayı 
sonbahar ve kışlık elbiselerde en 
çok tercih edilen kumaşlar 
arasındadır.

Bu kumaşın hayal  
kırıklığı yaratmayacağından 
kesinlikle eminiz.

160s KAMGARN  KAŞMİRLİ SÜPER LÜKS KOSTÜMLÜK KUMAŞWool Worsted-Flannel Plains

Holland & Sherry’nin %100 yün 
lüks dokuma ceketlik 
kumaşlardan oluşan bu 
koleksiyonunda “gun club” ve 

“glen ekose” gibi klasik desenlerin 
yanında “windowpanes” (pencere 
gözleri)  gibi bazı yeni ve çağdaş 
desenler de yer almaktadır.

Ascot koleksiyonumuzdaki 
kumaşlar hem doğada hem de 
şehirde giyilmeye çok uygundur 
ve onları her gardırobun 
vazgeçilmez bir parçası yapan 
klasik ve modası hiç geçmeyen 
bir çekiciliğe sahiptir.

• 2/2 dimi dokuma örgüsüyle 
dokunmaktadır; bu yüzden 
ekstra esnek, sıcak  
ve dayanıklıdır.

• 20,5ì yün mikronuyla uzun 
ömürlü ve sağlamdır.

• Hem atkı hem de çözgü 
yönünde yeni bir 60/2 metrik 
ip kullanılır, bu da kumaşa 
dolgun ve ele gelir  
özellikler kazandırır.

• Kumaşın ağırlığı 280 gramdır; 
bu yüzden hem mevsimlik 
olarak hem de bütün yıl 
boyunca rahatça giyilebilir.

• Bu üstün özellikleri sayesinde 
kumaş rahat dikilir,  
keyifle giyilir.

 

Lüks Kamgarn Ceketlik Kumaş

Renklerin ön plana çıkarıldığı  
bu ceketlik kumaş koleksiyonu 
Holland & Sherry’nin  
özel tasarımıdır. 

Yün, alpaka ve ipek 
harmanlanmakta ve bunlar 
birlikte 2/2 dimi örgüyle 
dokunmaktadır. Bu da eşsiz bir 
dokunma hissi veren, vücuda  
tam oturan ve drape özellikleri 
güzel lüks bir koleksiyon  
ortaya çıkarmaktadır.  

Renkler hayatımızda önemli bir 
rol oynadıklarından bu 
koleksiyonda kullanılan renkler 
çok ince düşünülmüştür. Bizim ve 
başkalarının giydiği renkler hiç 
farkında olmadan bilinçaltlarımızı 
fazlasıyla etkilemektedir.  
Ruh halimizde, davranışlarımızda 
ve başkalarını algılayışımızda 
renkler belirleyicidir.  Bu 
koleksiyonda, moralimizi ve 
esenliğimizi yükselteceği ve daha 
olumlu yönde etkileyeceği 

düşünülen renkler tercih 
edilmiştir. Bu yüzden bu 
koleksiyonun kumaşları büyük 
bir zevkle giyilir. 

Bu koleksiyonun kumaşları, düz 
renkli kumaşlar seçkisiyle 
koordine edilmektedir. Bu sayede 
istendiğinde şehirli istendiğinde 
daha gündelik, kır tarzı 
görünümler elde edilebilir. 

Kumaştaki alpaka liflerinin öne 
çıkan özellikleri aşağıda 
belirtilmiştir: -

• Alpaka lifleri;Hafiftir ve 
tamamen ışıltılıdır (doğal 
parlaklığa sahiptir),

• Bu hava cepleri aynı zamanda 
liflerin toplam ağırlığını da 
azaltır. O yüzden koyunlardan 
kırpılan yüne kıyasla daha  
az hacimlidir.

• Dokunuşu yumuşak, ipeksi ve 
lükstür; bu haliyle giyimi  
çok rahattır,

Kaşmir, ilk kez Viktorya Dönemi 
İngiltere’sinin soyluları tarafından 
eğrilmiş ve ondan sonra soylu fiber 
ailesinin en prestijli bir üyesi 
olmuştur. Yoğunluğu az, ama çok 
yumuşak lifler bir araya getirilir ve 
böylece gelmiş geçmiş en sıcak ve 
en rahat elbiseler ortaya çıkarılır. 

Biz bu koleksiyonumuzda  
İç Moğolistan bölgesinin çok  
ince kaşmirini kullanıyoruz.  
Bu kaşmirin lüks dokunma hissi 
dünyaca bilinmektedir. Kar beyazı 
bir zemin üzerine fevkalade  
canlı gölgeler yaratılabilmektedir. 
Bu tasarımlardan bazıları,  
sahiden muhteşem bu yeni 
koleksiyonumuzda görülebilir. Bu 
serinin göz alıcı güzelliği ilk 
bakışta insanı büyülemektedir.

Aşağıda kaşmirin bazı fiziksel 
özelliklerini bulacaksınız. Bunlar 
kaşmirin neden en fazla tercih 
edilen kumaş türü olduğunu 
göstermesi açısından önemlidir.

• Kaşmir, hacimsel yoğunluğa 
neden olmaksızın doğal ve hafif 
yalıtıma olanak sağlayan lüks 
yumuşak lifleriyle ön plana çıkar.

• Nem içeriği yüksek olduğundan 
ve yalıtım özellikleri havadaki 
nem oranına bağlı değiştiğinden 
kaşmir her mevsimde ideal 
olarak kullanılabilir Yani kaşmir 
kumaşlar vücudu sıcak havalarda 
serin, soğuk havalarda ise  
sıcak tutar.

• Kaşmir keçisinin sırt kısmı 
yapağısından en iyi kalite lifler 
toplanır.

• 14 ile 17 mikron arasında 
değişen kalınlıklarıyla kaşmir 
lifleri genelde son derece incedir. 
Bu yüzden kaşmir kıyafetler son 
derece lükstür ve giyim cazibesi 
karşı konulamazdır.  

• Kaşmir kumaşlar son derece hoş 
dokunma hissine, doğal bir 
parlaklığa ve olağanüstü drape 
özelliklerine sahiptir.

Yünlü Eğirme Kaşmir Lüks Ceketler

TR

Alpaka ve İpek Karışımlı Yünden Lüks Ceketlik Kumaş



HS 1712 | Ladies Suiting | Various weights HS 1766 | Suiting | 340grm 11ozHS 1718B | Suiting | Various weights HS 1773 | Suiting | Various weightsHS 1718C | Jacketing | 380grm 12oz HS 1760 | Suiting | 370grm 12oz

LADIESWEAR CAPE HORNCASH CORD CHEQUERSLUXURY VELVET INTERCITY

HS 1718A | Suiting | Various weights

CORDUROYS & MOLESKIN

Rengârenk tüvitler, lüks ipeklilerle, 
canlı pamuklularla ve çeşitli 
pazenlerle kombine edilerek her 
durumda giyilmeye uygun 
kumaşlardan oluşan bir  
koleksiyon yaratılmıştır.

Bu koleksiyonun birbirleriyle farklı 
kombinasyonlar oluşturabilen 
parçaları sayesinde İş dünyasının 
profesyonelleri ellerinin altında 
artık mükemmel bir kapsül 
gardırop bulacaklar.

Bu yeni fitilli kadife kumaş 
koleksiyonu hem alışılmış hem de 
yeni birçok üstün özelliğe sahiptir.  
Koleksiyonun tüm kumaşları o 
meşhur performans ve sağlamlığa 
sahip olmasının yanında, esası yine 
pamuk olmakla beraber 180 yıllık 
tarihimizde ilk kez %2 elastan 
katkıyla dokunmuşlardır. Böylece 
elastanın avantajlarından 
faydalandığımız yeni bir kalite 
ortaya çıkmıştır. Elastan rahatlık, 
direnç, sağlamlık ve hepsinden 
önemlisi de elastikiyet sağlar.  
%2 elastan katkılı kumaştan 
giysilerin şekli giyim sırasında da 
giyim sonrasında da hiç bozulmaz.

Bu koleksiyonun kumaşları hem 
şehirde hem de kırda giyilebilecek 
gündelik kıyafetler için ideal 
olduğu kadar; fazla resmi olmayan 
iş kıyafetleri için de çok uygundur.

Moleskinler

Bu koleksiyonda ayrıca çeşitli 
ağırlık ve renklerde geniş bir 
Moleskin kumaş yelpazesi de 
mevcuttur. Moleskin, çözgü 
ipliklerinin atkı ipliklerinle oranla 
daha yoğun olarak dokunduğu ve 
bir tarafında kısa, yumuşak hav 
kalacak şekilde tıraş edildiği ağır, 
pamuklu bir kumaştır. Moleskin 
giysiler yumuşaklığı ve 
dayanıklılığıyla ön plana çıkar ve 
açık hava ortamları için biçilmiş 
kaftandır. %100 pamuktan 
dokunan çok kaliteli moleskin 
kumaş koleksiyonumuz içerisinde, 
geniş bir yelpazede klasik nötr 
renkler yanında sonbahara özgü 
kestane ve klasik lovat renkleri  
de mevcuttur.

İçindeki kaşmir katkısıyla Cash 
Cord, lükste çok daha fazlasını 
isteyen kalite tutkunlarına ekstra 
yumuşaklık, tazelik ve  
parlaklık sunuyor. 

Fitilli kadife kumaşların geçmişi 
18. yüzyıla kadar gider. Adını 
Fransızca “corde du roi” (“Kralın 
fitili” demektir; fitilli kadife 
kelimesinin İngilizce karşılığı 

“corduory”dir) kavramından  
aldığı düşünülmektedir. 

Eşsiz görünümünü, kaşmirle 
harmanlanmış özel büküm pamuk 
liflerinin eğrilerek ipliğe 
dönüştürülmesi ve ardından 
birbirlerine paralel olarak 
dokunmasıyla elde edilen eşsiz rib 
efektinden almaktadır. Bu ribin 
daha sonra kesilmesiyle, farklı 
derecelerde ışığı yansıtan ve çeken 
karakteristik havlı ribler ortaya 
çıkar. Bunlar giysiye lüks bir doku 

kazanıdır ve bu haliyle giysiler  
her an dokunma ve giyme  
arzusu uyandırır.

Fitilli kadife kumaş riblerine 
teknik olarak kabarık çizgi denir. 
İnç başına düşen kabarık çizgi, 
ribin boyutunu ve kategorisini 
belli eder. Fitilli kadife kumaşın 
türü de buna göre belirlenir.   

Bu koleksiyonda, 8 çizgili fitil ve 
12 çizgili fitil olmak üzere iki 
kalitede kumaş mevcuttur. 8 
çizgili fitil genel olarak jumbo fitil; 
12 çizgili fitil de standart fitil 
olarak bilinmektedir.

Kaşmir katkısı, her iki kalite 
kumaşa da eşsiz bir dokunma hissi 
ve dökümlü lüks bir görünüm 
kazandırmaktadır. Samimi özel 
ortamlar için lüks kadife tercih 
edileceği zamanlarda her iki kalite 
kumaş da sıranın en başında gelir. 

Lüks yumuşaklığıyla kadife, 
zarafet ve seviyesi son derece 
yüksek olanlar da dâhil her türlü 
resmi ortam için mükemmel  
bir seçimdir. 

Endüstriyel tip elektrikli dokuma 
tezgâhlarından önce kadife, 
üretimi çok zor ve pahallı bir 
kumaştı. O yüzden sadece 
zenginler giyerdi.  Kadife bugün 
de üretimi zor bir kumaştır;  
ancak modern dokuma  
tezgâhları sayesinde çok daha  
hızlı ve çok daha ekonomik  
olarak üretilmektedir. 

Kadife kumaşlar, sadece aynı  
anda iki kat kadife dokuyabilen 
özel dokuma tezgâhlarında 

dokunmaktadır. Bu iki kat, bir 
atkı örgüsü ipliğiyle yüz yüze bir 
araya getirilir. Aktı örgüsü 
geçirildikten sonra, bu iki kumaş 
tam ortasından bir bıçakla ikiye 
ayrılır. Ayrılan parçaların 
yüzeyleri muntazam uzunluktadır 
ve tüfte havlıdır.

Holland & Sherry kadife kumaş 
koleksiyonunda, çok çeşitli mor, 
kırmızı ve mavi tonları gibi 
gösterişli renkler yanında daha 
dingin bordo, leylak rengi ve İran 
mavisi gibi renkler de mevcuttur. 
Çok zengin renk seçeneği 
içerisinde tam size göre olan bir 
tane mutlaka vardır.

El işi olmaktan gelen kaliteyi 
dayanıklılığın sunduğu 
pratiklikle bir araya getiren 
Intercity kostümlük kumaş 
koleksiyonu özel olarak iş  
ortamı için tasarımlanmıştır.  
Bu, geleneksel şekilde İngiliz  
ve ağır kumaşlar klasik  
kostümlük kumaşlarımızdır.

Kumaşlar dengeli bir şekilde 2/2 
kabartma çizgili olup, hacim ve 
dolgunluk vermek için hem 
çözgü, hem de atkı yönünde 60/2 
nm iplikten dokunmuştur.  
Dayanıklı olmalarını ve iyi 
sarmalarını sağlayan bu özellikler 
terzilik işlemleri için idealdir.

‘İki parçalı kostüm’ olarak da 
bilinen geleneksel kostüm iki 
öğeden oluşur: ceket ve pantolon. 
Özellikle şık olunması gereken iş 
ortamları ya da önemli toplantılar 
için buna, dilenirse, yelek  
de eklenebilir.

Intercity koleksiyonu lacivert ve 
grinin klasik tonlarında her çeşit 
çizgili kumaş sunar. Mor çizgili 
patlıcan rengi gibi çağdaş 
renklerin de koleksiyona dahil 
olması hitap alanını genişletir.  
Glen ekosesi, düz ve parlak  
yüzey, kuş gözü ve balık sırtı  
tarzı desenlerin örnekleri 
koleksiyonu tamamlar.

Saf Kamgarn Yün.

Cape Horn koleksiyonu, Güney 
Amerika’nın Patagonya bölgesi 
civarından ithal edilen merinos 
yünlerinden dokunmaktadır. Bol 
tatlı su kaynakları ve yemyeşil bir 
bitki örtüsüyle kaplı Patagonya 
vadileri, çok temiz ve sağlam 
yapağı lifleri veren merinos 
koyunlarının ideal yaşam 
alanlarıdır.

Holland & Sherry’nin nam 
salmış kalitesini haiz bu 
koleksiyondaki kumaşlar, klasik 
kesim takım elbiseler için 
biçilmiş kaftandır

• 2/2 dimi örgü dokumasıyla 
üstün drape nitelikleri sağlayan 
dengeli bir yapıya sahiptir 

• Daha fazla yumuşaklık sağlayan 
geleneksel “S” bükümlü 64/2 
yeni metrik ip kullanılmaktadır

• Patagonya’nın mutedil iklimine 
bağlı olarak kirlenmeye ve aşırı 
güneş ışığına maruz kalmayan 
yünün sağlamlığı su götürmez

• 18,5μ yün kalınlığıyla  
hakiki Süper 100’s yün 
kalitesine denktir

• %1 kaşmir eklenen Cape Horn 
kumaşların hem giyimi hem de 
dokunma hissi lükstür 

Ekose koleksiyonunda, 17μ 
Saxon merinos yününden 
dokunan çağdaş kare desenli 
kumaşlar bulunmaktadır. 
Yaratıcı renk ve desen seçenekleri 
ve tam flanel apresiyle bu 
koleksiyonun hayal kırıklığı 
yaratmayacağından eminiz.

Flanel apre, kumaşın 
dinklemesiyle elde edilir. 
Dinkleme, kumaştaki iplik 
liflerinin yumuşak bir şekilde 
çözülmesi ve kumaşın yüzeyini 
kaplaması için yapılan bir tür 
terbiye işlemidir. Kumaşlar bu 
işleme tabi tutulduktan sonra, 
yüzeyleri bir hizada yumuşak, 
dingin renkler cümbüşü  
olacak şekilde dikkatli bir  
şekilde tıraşlanır.   

Zengin bir kombinasyon 
yaratıcılığına olanak sağlayan 
çok kapsamlı bir kareli desen 
seçeneğine sahip bu koleksiyon 
her zevke hitap etmektedir.  

Zarif ve karışık renk 
kombinasyonlarıyla bu 
koleksiyonun ekose kumaşları 
tam anlamıyla eşsizdir, tam 
anlamıyla dengeli bir uyuma 
sahiptir. O yüzden kalite 
tutkunu müşteriler için 
mükemmel seçimdir. 

Bu koleksiyonumuzu, çok 
kapsamlı bir düz kumaş  
seçkisi ve küçük bir bukle 
süslemeli yün eğirme flanel 
seçkisiyle tamamladık.

Klasik flanelin, dolgun, yumuşak 
temaslı ve rahat bir giyimi  
vardır; drape özellikleri ve 
buruşamazlık özellikleri iyidir. 
Bu koleksiyonda saydığımız  
bu özelliklerin tümünü 
bulacaksınız. Bu kumaşı 
üstünüze giymekten hoşlanacak; 
güzelliğine, kavrayışına ve zarif 
tazeliğine hayran olacaksınız.

Super 100’s Wool Worsted with Cashmere Super 130’s Saxon Merino WoolWool Worsted Suiting


