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 آشنایی با اصول چیدمان کمد لباس ساده و منظم

ها و چیدن کمد از مهمترین فعالیتی بوده که موظف به انجام دادن آن هستیم. اینکه  لباس

بتوانیم کمد البسه را در کمترین زمان ممکن و به صورت اصولی چیدمان نماییم از چگونه 

 .ای برخوردار استاهمیت ویژه

با مرتب کردن کمد دیگر نیاز ندارید که وقت خود را صرف پیدا کردن وسیله مورد نیاز 

کنید. از طرف دیگر، نظم همیشگی در کمدتان جهت پیدا کردن وسایل ضروری وجود 

 .داشت خواهد

در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما را با راز و رمزهای منظم بودن همیشگی 

 .، آشنا نماییملباس کمد

 آورندمی کانماری روش با زندگی به بخشیدن نظم برای طالیی نکته 11 مطالعه: پیشنهاد

 یز کردن کمد لباس باید رعایت نماییدچه نکاتی را قبل از تم

ای جهت تمیز کردن ریزی ویژهقبل از هرگونه اقدامی بهتر است یک برنامه

 .هایتان داشته باشیدلباس کمد

شاید به هنگام تمیز کردن کمد با این سوال مواجه شده باشید که باید از کجا شروع کنیم. 

 .ای زیر کمک بگیریدتوانید از راهنمجهت پاسخگویی به این سوال می

 خالی کردن کمد لباس 

ها قبل از تمیز کردن کمد، خالی کردن آن از هرگونه وسایل است. یکی از مهمترین فعالیت

 .ی خالی اتاق قرار دهیدشده از کمد بیرون آورده و در گوشهالبسه را به همان شکل تا 

های کمد را سپس همه قسمتتر خواهد شد. با این روش، انجام مراحل بعدی برای شما آسان

ها از روی کف کمد استفاده کننده جهت پاک کردن کثیفیهای تمیزجارو کشیده و از اسپری

 .نمایید

https://greenlist.ir/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 انداختن البسه قدیمیدور 

کاری، خالص شدن از شر وسایل اضافی است. نگهداری البسه یکی از اصول مهم در تمیز

های منفی در از حد باعث ایجاد انرژیاضافی)قدیمی( در کمدتان عالوه بر آشفتگی بیش 

 .شودمحیط می

نخور در خانه پرهیز دردبه همین خاطر توصیه شده که از نگهداری وسایل قدیمی و به

توانید کار خیر هم انجام داده و البسه قدیمی خود را به افراد نیازمند هدیه نمایید. البته می

 .دهید

 تابستانی از زمستانی تفکیک البسه 

های تابستانی را از زمستانی تفکیک لباس نظم بخشیدن به کمدتان ضروری است که جهت

خود  ی ضروریتوانید به دنبال البسهتر میکنید. با این کار، کمدتان خلوت شده و شما راحت

 .بگردید

ها هم باید انجام شود. و کفش این روش تنها در مورد البسه صدق نکرده و در مورد کیف

خالی کمد که دسترسی به آن سخت  توانید آنها را در قسمتبهتر وسایل میجهت تفکیک 

 .بوده، قرار دهید

های وکیوم موجود در بازار جهت تفکیک کردن وسایل البته ناگفته نماند که استفاده از کیسه

 .از همدیگر، گزینه پیشنهادی مناسبی است

 چیدن کمد به صورت اصولی 

ها را به صورت اصولی در کمدتان چیدمان نمایید از لباس اینکه شما بدانید چگونه باید

 .ای برخوردار استاهمیت ویژه

جهت انجام این کار باید البسه مربوط به همان فصل را نظیر: تیشرت، کفش، کیف، 

 .را بر اساس درجه اهمیتی که داشته در کمد بچینید… اکسسوری، شلوار و
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ر کمد در نظر گرفته تا در مواقع ضروری برای هر کدام از وسایل، مکان خاصی را د

بتوانید به راحتی آنها را پیدا کنید. انجام این کار از شلختگی و نامنظم بودن وسایل داخل 

 .کمد جلوگیری خواهد کرد

 آشنایی با راز و رمزهای چیدن لباس در کمد

ما آشنایی پرداختیم. ا لباس در جمالت باال تنها به نکات اساسی مهم جهت مرتب کردن کمد

 .با ترفندهای منظم بودن همیشگی کمد از جمله موارد مهمی بوده که باید به آن پرداخته شود

ها از همدیگر نیازمند یادگیری بوده و با لباس های تا زدن و حتی تفکیک کردنروش

توان نظم همیشگی را در کمد، جاری ساخت. در های الزم در این زمینه میآموختن تکنیک

 :ها اشاره شده استه مهمترین این تکنیکادامه ب

 نحوه اصولی تا کردن لباس ها 

ها، اصول خاصی داشته که باید یاد گرفت. با یادگیری اصولی تا لباس تا کردن

ها هم حجم آنها کمتر شده و هم جهت قرارگیری در کمد با مشکلی مواجه لباس کردن

 .نخواهید شد

ها و شال را با یک رول ساده، تا کرده و تیشرت توانید روسری،به عنوان مثال شما می

های تا کردن توانید در مورد روشداخل کمد قرار دهید. با یک سرچ ساده در اینترنت می

 .ی مختلف، اطالعات کسب نماییدالبسه

 تهیه نظم دهنده های مخصوص لباس و کیف 

یکی از ترفندهای کاربردی جهت مرتب کردن وسایل داخل کمد، استفاده از 

دقیقا به شکل بقچه بوده و کار شما را در  البسه دهنده نظم های باکس. هاستدهندهنظم

 .کنندتر میمرتب کردن کمد، بسیار آسان

ای است ونهتوان برای کیف هم استفاده نمود. شکل ظاهری آنها به گها میدهندهاز این نظم

 .که دارای چندین محفظه جهت نگهداری از کیف است
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 باکس های مخصوص کشو جهت تفکیک البسه 

رسد. اگرچه ها بسیار کاربردی به نظر میلباس های کشو جهت مرتب کردنتهیه باکس

ی ای یا پالستیکدر بازار به صورت پارچه لباس کننده مخصوصهای تقسیمجنس این باکس

 .توانید جهت خرید بهترین آنها اقدام نماییدتوجه به سلیقه خود میبوده اما با 

 نظم دهنده های مخصوص آویز 

های آویز استفاده نمایید. بعضی از دهندههای خود در کمد از نظملباس جهت آویزان کردن

توانید های آویزی به صورت باکس بوده که شامل چندین محفظه است. شما میدهندهاین نظم

 .های مختلف جهت قرار دادن وسایل مورد نیاز خود استفاده نماییداز محفظه

 باکس های مخصوص جوراب و کفش 

ها و ها در بازار موجود بوده که جهت نظم بخشیدن به جورابدهندهنظم های مختلفی ازمدل

هایتان را لنگه به لنگه پیدا شود. یکی از مهمترین دالیلی که جورابها استفاده میکفش

 .کنید، انداختن آنها در گوشه و کنارهای مختلف خانه استمی

 شود. شکلتان میایلتر وسهای مخصوص جوراب و کفش باعث پیدا شدن راحتباکس

های ها متفاوت بوده اما شما باید با توجه به فرم کمدتان جهت خرید باکسدهندهظاهری نظم

 .مخصوص جوراب و کفش اقدام نمایید

 استفاده از مقوا جهت تا کردن لباس ها 

ای برخوردار است. اینکه ها از اهمیت ویژهلباس های مختلف جهت تا کردنآشنایی با روش

ی مختلف آشنا شوید، کار شما را در فرایند نظم بخشیدن به آنها ا با نحوه تا کردن البسهشم

ها دیگر نگران چروک لباس تر خواهد کرد. با استفاده از مقوا جهت تا کردندر کمد آسان

 .شدن آنها نخواهید بود
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 های وکیوم پالستیکی موجود در بازارکیسه 

های وکیوم ت مرتب کردن البسه، استفاده از کیسههای کاربردی جهدهندهیکی از نظم

های وکیوم به ها از مهمترین مزایای استفاده از کیسهلباس پالستیکی است. کم شدن حجم

 .رودشمار می

های وکیوم برای وسایلی که از آنها در فصل مورد نظر استفاده استفاده از این کیسه

 .کنید، بسیار مناسب استنمی

 گیرینتیجه

های ها از مهمترین وظایفی بوده که باید انجام شود. یادگیری روشلباس مان اصولیچید

مختلف جهت چیدمان و تا کردن البسه از جمله موارد مهمی بوده که باید مورد توجه قرار 

 .گیرد

های کاربردی جهت نظم بخشیدن همیشگی به در این مقاله سعی شده تا شما را با روش

 .شنا نماییمی داخل کمد، آالبسه

 


