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 راهنمای خرید شنل لباس مجلسی

 یکی از پوشش هایی است که خیلی از خانم ها به دالیل مختلف آن  مجلسی لباس شنل

 .را انتخاب میکنند

 از متداول ترین شنل های مجلسی هستند که   عروسی لباس شنل و عقد لباس شنل

 .خانم ها از آنان استفاده می کنند

 شیک را برای  شنل بانوان با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف می توانند یک

 .جهت پوشاندن بدن برگزینند خود 

 نکات مهم هنگام خرید شنل لباس مجلسی تزئین شده یا ساده

به ذهن می رسد،  مجلسی لباس شنل در بیشتر اوقات اولین موردی که بعد از شنیدن نام

 .دلباس خانم های محجبه می باش

 .کاربرد های دیگری هم دارند و تنها مختص افراد محجبه نمی باشند ها شنل اما

در هنگام خرید یک شنل الزم است تا به نکات خاصی توجه کنید که برخی از آن ها در 

 :ادامه آورده شده است

 تصمیم خود را بگیرید 

انید که از شنل ابتدا نیت و هدف خود را از پوشیدن و انتخاب شنل مشخص کنید. باید بد

برای چه هدفی استفاده می کنید آیا قصد شما تنها حجاب می باشد و یا به دلیل زیبایی لباس 

 .قصد استفاده از آن را دارید

 به مدل لباس اصلی خود دقت نمایید 

شنل را باید به گونه ای انتخاب کنید که با لباس شما همخوانی و هماهنگی داشته باشد. به 

ه و شکل لباس خود را در نظر گرفته و با توجه به آن شنلی متناسب این معنی که یق

 .خریداری نمایید

 به قد لباس خود توجه کنید 
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بلندی و کوتاهی لباس شما اهمیت زیادی در زمان انتخاب شنل لباس مجلسی دارد. برخی از 

شنل  شنل ها برای استفاده با لباس های کوتاه مناسب نیستند و یا برعکس، ممکن است یک

 .برای لباس مجلسی بلند طراحی نشده باشد. بنابراین این مورد را نیز مدنظر قرار دهید

شنل های مجلسی در انواع مختلفی تولید می شوند. این شنل ها ممکن است به صورت 

 .مستقیم به لباس اصلی متصل باشند و یا بتوان آنها را جدا نمود

اله وجود دارد. این قسمت از لباس می تواند در مدل کالهدار و بدون ک مجلسی لباس شنل

 .از جنس های مختلفی مانند تور یا ساتن تهیه شود

 .در طرح ها و مدل های مختلفی در بازار موجود می باشد شنل همانطور که اشاره شد

 .می توانید با توجه به نوع لباس و سلیقه خود از هر طرح و مدلی استفاده نمایید

 آشنایی با انواع شنل برای خرید شنل لباس مجلسی

که در هنگام خرید می توانید از بین آنها انتخاب کنید  مجلسی لباس شنل مدل های مختلف

 :در ادامه آورده شده اند

 شنل لباس مجلسی مدل کتی 

این مدل شنل از قدیمی ترین انواع موجود در بازار می باشد. شنل های فوق به صورت کت 

 .و جداگانه روی لباس قابل پوشیدن هستندبوده 

 .برای لباس هایی که پف زیادی ندارند استفاده می شود مجلسی لباس شنل این مدل از

 شنل مجلسی معمولی 

این مدل از شنل، ساده ترین نوع موجود در بازار می باشد که معموال شانه، گردن و دست 

 .ها تا ساعد را پوشش می دهد

بوده و یک انتخاب مناسب برای زمانی است که قصد خروج از  این شنل بدون آستین

 .آرایشگاه را دارید
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 شنل مجلسی کوتاه و کاله دار 

همانطور که از نام آن نیز مشخص می باشد، برای پوشاندن بخش هایی از  شنل این مدل از

 .استفاده می شود… بدن مانند موها، گردن و 

ست ها را می پوشانند. در قدیم این مدل از شنل ها کمر هستند و د عموما این موارد تا روی

 .را با پارچه ساتن می دوختند

 .اما امروزه روی ساتن مروارید کاری نیز انجام می دهند

 شنل لباس مجلسی تنگ آستین دار 

این مدل می باشد. این مدل تنگ بوده و دارای آستین می  شنل یکی از قدیمی ترین مدل های

 .باشد

آستین آن معموال از جنس تور بوده و برای لباس های دکلته مناسب می باشد. این 

 .برای لباس های پفی به کار می رود شنل مدل

 شنل لباس مجلسی کلوش 

یکی از زیباترین انواع موجود می باشند و دارای آستین های کلوش  ها شنل این مدل از

 .هستند

 شنل لباس مجلسی پر 

اهری متفاوت و شیک به شما می بخشند. از این مدل شنل عموما ظ ها شنل این مدل از

 .برای لباس هایی که باال تنه ای ساده دارند استفاده می شود

 شنل لباس مجلسی توری آستین بلند 

اگر لباس شما تنگ است یا از مدل های اورال استفاده می نمایید، بهتر است تا از این شنل 

 .س شما چند برابر شودها استفاده کنید که زیبایی لبا
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 شنل مجلسی دنباله دار 

دنباله دار انتخابی خوبی  شنل اگر به لباس های دنباله دار عالقه مند هستید، استفاده از یک

 .برای شما می باشد

این مدل از شنل عموما از روی شانه شروع شده و مانند لباس های دنباله دار تا روی زمین 

 .ادامه پیدا می کند

 بدون آستین شنل مجلسی 

در این مدل از شنل دو درز برای خارج شدن دست ها طراحی شده است و در دوخت آن 

 .معموال از سنگ های تزیینی و مروارید استفاده می کنند

 شنل لباس مجلسی خز 

رواج دارد. بیشتر خانم ها برای داشتن یک  ها شنل در فصل زمستان استفاده از این مدل

 .هارمونی زیبا در عکس های خود از این مدل شنل استفاده می کنند

 قیمت شنل لباس مجلسی

 استفاده شده است، متفاوت  مدل و تزئیناتی که روی آن  ،سقیمت شنل با توجه به جن

 .می باشد

  هرچه کیفیت دوخت بهتر باشد و جنس شنل لباس مجلسی از متلایر با کیفیت تری

 .تهیه گردد، طبیعتا قیمت شنل لباس مجلسی نیز به همان میزان بیشتر خواهد بود

 روش نگهداری از شنل لباس مجلسی

 از دوام بیشتری برخوردار باشد و زیبایی خود را  مجلسی لباس شنل اگر میخواهید

 .د، الزم است تا به برخی نکات توجه کنیداز دست نده

 را همیشه آویزان کنید، این مورد از چروک شدن آن جلوگیری میکند. استفاده  شنل

 .از کاور را فراموش نکنید
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  در زمانی که قصد دارید آن را در کمد خود آویزان کنید بهتر است از کاور برای این

 .خورشید قرار ندهید کار کمک بگیرید. لباس را در معرض نور مستقیم

 تا  شنل می شود. برای شست و شوی شنل نور آفتاب باعث صدمه به رنگ و بافت

حد ممکن از خشک شویی ها کمک بگیرید، شستن این مدل از لباس به دلیل ظرافت 

 .در منزل توصیه نمی شود

 جمع بندی خرید اینترنتی شنل لباس مجلسی

 ار زیادی وجود دارد که تا حدودی به نکات بسی مجلسی لباس شنل در هنگام خرید

 .بیشتر آن ها در این مقاله اشاره شد

 لباس شنل با توجه به مدل لباس، ظاهر و شکل بدن خود می توانید یک 

 .مناسب انتخاب نمایید مجلسی

 استفاده از شنل ظاهری شیک و قابل توجه برای شما به ارمغان خواهد آورد. 

 


