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 اینترنتی خرید+  باکیفیت و شیک مردانه شلوارک مدل ۲۴

 

 راهنمای خرید شلوارک مردانه

د در فصل های گرم سال است. شما می  های مهم و پرکاربر  یکی از لباس مردانه شلوارک

 .زیبا به نظر برسید مردانه شلوارک توانید بدون توجه به هیکل یا قدتان با یک

در اختیار شما قرار داده شده است که با در  آنالین خرید راهنمای از همین رو در ادامه یک

 .نظر گرفتن نکات آن بتوانید بهترین نمونه را برای خود خریداری نمایید

 اینترنتی  خرید + پرفروش و برتر  مردانه  دمپایی مدل ۲۵ مطالعه: پیشنهاد

 چه سایزی از شلوارک مردانه مناسب است؟ 

، دوخت آن است. در واقع مردانه شلوارک یکی از مهمترین فاکتورها هنگام خرید •

 .مهم است شلوارک و طول درز بین پایین فاق و پایین شلوارک درز یک

ه در طیف وسیعی از رنگ ها و مدل ها ارائه می  برخالف شلوارهایی ک •

ها عمدتاً فقط با طول درز آنها اندازه گیری شده و عرضه می  شلوارک شوند، 

 .گردند 

شما یک تا سه اینچ باالتر   شلوارک یک قانون کلی خوب این است که قسمت پایین •

اینچ   9تا  7از زانوی شما قرار گیرد و این معموالً به این معنی است که شما بین 

 .درز نیاز خواهید داشت

 نحوه اندازه گیری درز روی شلوارک

با توجه به توضیح باال توصیه می شود که روی اعداد خاص گیر نکنید. بسیاری   •

 .به طول پاهای شما بر می گردد مردانه شلوارک از این نکات برای طول 

ارند، بعد از امتحان  اینچ قد دارند و نیم تنه بلند و پاهای کوتاه د 5/9افرادی که  •

اینچی برای آنها  5نمودن گزینه های مختلف، متوجه می شوند که گزینه های 

 .مناسب است
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شما باید بر اساس اندام و شکل پاهای  مردانه شلوارک به عبارت دیگر طول درز •

مناسب به تن می نمایید، در هنگام راه رفتن نباید   شلوارک شما باشد. اگر شما یک

 .درزهای داخلی جمع شده یا به سمت باال کشیده شود

 اندازه قد شلوارک شما چقدر باید باشد؟ 

شما باید چقدر باریک یا گشاد باشد به فرم بدن و به پاهای  مردانه شلوارک اینکه •

شما بستگی دارد. اگر پاهای باریکی دارید، احتماالً به یک شلوار کوتاه باریک  

 .نیاز دارید 

هایی نیاز داشته باشید که کمی   شلوارک اگر دارای پاهای پر هستید، ممکن است به •

 .گشادتر بریده شده اند

کدام از این موارد افراط نکنید:  ه می شود در هیچاما به صورت کلی توصی  •

توانند طرح کلی بدن شما را شما آنقدر تنگ است که بینندگان می شلوارک اگر

 .مناسب شما نیست شلوارک ببینند، پس

آنها خیلی تنگ هستند یک سایز بزرگتر بگیرید یا چیزی پهن تر پیدا کنید.   •

اهایتان حرکت نمی کند، احتماال خیلی  شما آنقدر گشاد است که با پ  شلوارک اگر

 .گشاد است و باید یک سایز کوچکتر خریداری نمایید 

یک آزمایش سریع برای بررسی اندازه شلوارک مردانه، گرفتن پارچه اضافی در   •

اینچ شلی وجود   1.5قسمت بیرونی ساق پا است. اگر بیش از 

 .احتماالً برای شما خیلی بزرگ است شلوارک دارد،

بیش از حد گشاد به نظر می رسد، اطمینان حاصل کنید که   مردانه وارکشل اگر •

 .کمر تا حد ممکن سفت باشد

خیلی تنگ به نظر می   شلوارک به طور مشابه، اگر سایز مناسب می پوشید اما •

رسد، می توانید سایز کمر را افزایش دهید تا در سایر بخش های دیگر فضای  

 .بیشتری داشته باشید 
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 مناسب رنگ و الگوی 

ای را  مردانه شلوارک از آنجایی که تابستان زمان سادگی است، مهم است که هر •

 .که می پوشید دارای رنگ و طرح مناسبی باشد

ها و  پاییز و زمستان زمان بسیار خوبی برای شیک نمودن استایل هستند زیرا الیه •

 .توانند ظاهری زیباتر ایجاد کنندتر به راحتی میهای ضخیمپارچه

و کفش تکیه می کنیم. از   شلوارک تابستان، اغلب اوقات ما به یک پیراهن، یک در •

همین رو می توانید گزینه هایی را انتخاب نمایید که دارای طرح های شاد یا رنگ  

 .های جذاب و روشن هستند

 چه رنگی بخرم؟ 

مناسب این است که رنگ هایی را   مردانه شلوارک بهترین گزینه برای خرید •

نید که به راحتی با هم هماهنگ شوند. این مورد به این معنا است که هیچ  انتخاب ک

 .چیز بیش از حد روشن یا تیره نباشد

هایی همانند کرم، سفید، صورتی، آبی کم رنگ، خاکستری و زغالی می   رنگ •

توانند انتخاب هایی عالی باشند. این رنگ ها به راحتی می توانند گزینه خوبی  

 .برایتان در یک تابستان گرم باشند 

 اینترنتی  خرید + باکیفیت و   شیک مردانه صندل  مدل ۲۴ مطالعه: پیشنهاد

 بهترین پارچه برای شلوارک مردانه چیست؟ 

مطرح می شود، نوع   مردانه شلوارک آنالین خرید راهنمای نکته مهمی که در •

 .پارچه است. پنبه بهترین گزینه برای این لباس است

بدن در این پارچه به خوبی نفس می کشد و راحت است. اما اگر به دنبال جریان   •

 .کتان می تواند انتخاب بهتری باشد شلوارک هوای بهتر و زیبایی چشم نواز هستید،

عمل می نماید و به گونه ای چروک می   کتان سبک است، در برابر پوست خنک •

 کتان بهترین انتخاب برای تعطیالت   شلوارک.شود که برجسته به نظر می رسد

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
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است زیرا آخرین چیزی که باید نگران آن باشید این است که نیاز به اتو داشته  •

 .باشد

می توانید آنها را در خشک کن قرار دهید تا سریعا صاف شوند. البته باید   •

 .کتان دارای مقاومت باالتری نیز است شلوارک شد که خاطرنشان

 شلوارک طرح دار یا رنگ ثابت؟ 

ساده خرید خود را آغاز نمایید. سرمه ای یا  مردانه  شلوارک با حداقل یک •

 .خاکستری/زغالی باید انتخاب های اول شما باشند

رنگ   اگر می خواهید از طرح های ساده استفاده نمایید، به دنبال پارچه های تک •

هستند زیرا می توانند   شلوارک باشید. راه راه های روشن یک الگوی عالی برای

 .اضافه کنند شلوارک زیبایی کمی به یک تی شرت یا

 آیا هنگام پوشیدن شلوارک باید پیراهن پوشید؟ 

 شلوارک جواب کوتاه، نه است. پاسخ طوالنی این است که قرار دادن پیراهن در •

 .و نوع پیراهن شما و همچنین لباس پوشیدن شما بستگی دارد واقعاً به طول  مردانه

قرار دادن پیراهن در شلوار بسیار رایج است. از این رو، هیچ کس واقعاً به آن   •

کنید، ظاهر  خود می شلوارک توجه نمی کند. اما هنگامی که پیراهن خود را داخل

وضوع زمان و استایل شما را تغییر می دهد از همین رو باید بر روی این م

 .بیشتری بگذارید 

 جمع بندی 

یکی از لباس های رایج در فصل گرم سال است. برای اینکه شما  مردانه شلوارک •

 .گزینه مناسبی را خریداری نمایید الزم است تا ابتدا به دنبال جنس مناسب باشید

سپس رنگی را انتخاب نمایید که به راحتی آن را با سایر لوازم خود ست کنید. در   •

نهایت توصیه می شود تا از گزینه هایی استفاده نمایید که متناسب با سایز شما و  

 .البته از جنس نخ باشند تا بدن شما در آن احساس خفگی نکند


