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یکی از تفریحات خوب و عالی برای اغلب خانم ها می باشد. اما بیشتر   دوستانه دورهمی

به همین دلیل در این مقاله   در این مراسم ها گیج می شوند. لباس بانوان برای پوشیدن

می تواند انتخاب   لباس تصمیم گرفتیم تا بررسی نماییم که برای یک دورهمی زنانه کدام

 .بهتری باشد

محفل های خودمانی و صمیمانه   دوستانه دورهمی می باشد کهآنچه مسلم است، این مورد 

 .می باشند

هایی به تن نمایند که ضمن زیبا بودن، حس خوبی   لباس از همین رو افراد دوست دارند تا

به آنها بدهند. در همین راستا الزم است تا نکاتی که در ادامه بیان شده است را در نظر  

 .بگیرند 

 دوستانه بدانید انتخاب لباس برای دورهمی هر آنچه که باید در خصوص

مواردی همانند بلوز، تاپ، تونیک، شومیز و … انتخاب های عالی هستند که می توانید از  

 .استفاده نمایید دوستانه دورهمی آنان برای

ها کار دشواری نیست. اما همواره می   لباس اما باید در نظر داشته باشید که انتخاب از بین

 .ترفندهای زیر استفاده نمایید توانید از

 زنانه  دامن خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 و خودمانی چه لباسی مناسب است؟  در دورهمی دوستانه 

ساده و راحت به تن نمایید.   لباس اگر دورهمی شما از نوع دوستانه است، می توانید یک

 .ست های تاپ و تیشرت با شلوار های جذب انتخاب عالی محسوب می شوند

شلوار های راسته و شومیز ها نیز انتخاب های عالی هستند. البته در نظر داشته باشید،  

تکمیل نمایند. در این صورت مطمئن باشید که  رنگ هایی را برگزینید که یکدیگر را  

 .دیگران نیز از سلیقه شما تعریف خواهند نمود
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 دورهمی های نیمه رسمی

برای شما کمی محدودتر خواهد   لباس برخی از دورهمی ها نیمه رسمی می باشند و انتخاب

خوبی  شد. در واقع شلوار جین و تیشرت برای یک دورهمی با همکاران نمی تواند انتخاب 

 .باشد

های  لباس الزم است تا شما استایل خود را کمی تغییر دهید. اما باز هم توصیه ما استفاده از

ساده است. شما می توانید یک تاپ ساده را با شلوارهای راسته ست نمایید یا از دامن های 

 .مینی و بلوز هایی تا روی کمر بهره ببرید

 است توجه به تم دورهمی دارای اهمیت بسیاری 

دارای تم خاصی هستند. شما نباید از این مورد غافل شوید.   دوستانه  های  دورهمی برخی از

زمانی که میزبان شما تم را به شما اطالع می دهد، ادب حکم می نماید تا به او احترام  

 .ی را انتخاب نمایید که به تم نزدیک استلباس گذاشته و 

نتخاب نمایید که به نوع پوست و آرایش شما بسیار  در این موارد می توانید گزینه هایی را ا

نزدیک هستند. گاها این اتفاق می افتد که به دلیل تم نمی توانید جذابیت همیشگی خود را 

 .داشته باشید اما این مورد از اهمیت کمتری برخوردار است

و فصل   به آن توجه داشته باشید، شرایط آب و هوایی لباس مورد دیگری که باید در انتخاب

های زمستانی برای مهمانی هایی که در فصل های بهار و تابستان   لباس می باشد. طبیعتا

 .برگزار می شوند، انتخابی خوبی نیستند

از همین رو توصیه می شود برای مهمانی هایی که در فصل های گرم برگزار می گردند  

گلدار می توانند بهترین    از پارچه های خنک و رنگ های جذاب استفاده نمایید. پارچه هایی

 .انتخاب باشند

در مقابل برای مهمانی هایی که در فصل سرد برگزار می گردند، توصیه ما استفاده 

 .هایی با بافت ریز و گرم است لباس از
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 جنس پارچه در انتخاب لباس مناسب برای دورهمی ها دارای اهمیت است 

، توجه به جنس پارچه نیز  انهدوست هایدورهمی مناسب برای لباس برای انتخاب یک

دارای اهمیت بسیار است. پارچه شما می تواند از جنس لمه، ساتن، حریر، ابریشم و …  

 .باشد

پیشنهاد می شود تا از پارچه هایی چون کتان، نخ و   دوستانه هایدورهمی اما این بین برای

های ناراحت و تنگ برای این مهمانی ها نمی   لباس جین استفاده گردد. البته دقت نمایید که

 .توانند انتخاب خوبی باشند

های پر زرق و برق نیز گزینه خوبی نیستند. در همین راستا پیشنهاد ما   لباس از سوی دیگر

 .ی ساده و راحت استها لباس استفاده از

محیط برگزاری مهمانی نیز همواره دارای اهمیت بسیاری است. برخی از مهمانی ها در  

 .منزل برگزار می شوند، در صورتی که برخی دیگر در رستوران ها و کافه ها می باشند

که   دوستانه هایدورهمی مناسب برای این دو محیط با یکدیگر متفاوت است. برای لباس

و رستوران برگزار می شوند، پیشنهاد ما استفاده از مانتوهای بلند به همراه دامن   در کافه

 .های بلند و تی شرت های جذب هستند

اما برای محیط هایی خودمانی شما می توانید تیپ هر روز خودتان را استفاده نمایید. در  

 .واقع استایل همیشگی شما می تواند بهترین گزینه باشد

 زنانه  تاپ خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 زرق و برق برای مراسم های دوستانه مناسب نیستند 

های زرق و   لباس همانگونه که در باال نیز بیان شد، استفاده از دوستانه هایدورهمی در

های پر زرق و   لباس برق دار مناسب نیست. البته توجه داشته باشید که منظور ما از

 .های اکلیل دار یا سنگ دوزی شده نیست لباس برق،
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دیگر   هایی می باشد که بر روی آنها تزئینات زیادی وجود دارد. یا به عبارت لباس منظور

های سنگین دسته بندی می شوند. این موارد برای مهمانی های جمع و جور نمی   لباس جزو 

 .توانند انتخاب خوبی باشند

هایی با پولک   لباس ، می توانید ازدوستانه  های دورهمی البته در نظر داشته باشید که برای

امر ضروری است که  دوزی های ساده نیز استفاده نمایید. اما به صورت کلی توجه به این 

 .شما ساده تر باشد، انتخاب بهتری نیز خواهد بود لباس هر اندازه

 دوستانه  مدل لباس برای دورهمی

از چه مدلی   دوستانه هایدورهمی اگر برای شما نیز این سوال مطرح است که برای

ی بلند و  ها لباس استفاده نمایید، باید دقت داشته باشید که اغلب در مهمانی های مجلسی از 

 .چسبان استفاده می شود

برای اینگونه مهمانی ها توصیه ما بهره گرفتن از مدل هایی است که پیچیدگی کمتری دارند  

و کمی نیز آزاد می باشند. در همین راستا دامن یا پیراهن های آزاد می توانند انتخاب های  

 .بهتری باشند

ای افرادی که بدنی الغر و کشیده دارند،  البته نباید فرم بدن خود را نیز فراموش کنید. بر 

 .انتخاب های بیشتری وجود دارد. تقریبا تمام مدل ها برای این نوع فرم بدن مناسب هستند

های  لباس در مقابل برای افرادی که تپل بوده و قد کوتاهی دارند، توصیه ما استفاده از

 .راسته است. در این صورت شما کشیده تر به نظر خواهید رسید

 جمع بندی 

زنانه   دوستانه های دورهمی هایی که در  لباس  با توجه به مواردی که در باال بیان گردید،

ها نیاز است تا نکات متفاوتی   لباس به تن می شوند اغلب ساده می باشند. اما در انتخاب این

 .در نظر گرفته شود که در باال به آنها اشاره شد


