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امروزه سویشرت ها بسیار محبوب هستند. اگرچه در ابتدا برای استفاده ورزشی در نظر  

 .گرفته شده بود، اما به یک عنصر اصلی مد در دنیای مدرن تبدیل شده است

ظاهر ساده و کارآمد آن و همچنین سطح باالی راحتی و سطح باالی سفارشی سازی تا حدی  

 .محبوبیت آن را توضیح می دهد

 ی خرید اینترنتی سویشرت زنانه راهنما

نوعی لباس گرم مناسب فصل های بهار و پاییز می باشد و طی   زنانه سویشرت •

 .چند سال اخیر در طرح و رنگ های گوناگون مورد استقبال قرار گرفته است

سویشرت که در زبان انگلیسی به آن جامپر می گویند، شباهت زیادی به هودی   •

 .دارد

را با هودی اشتباه می گیرند. بر اساس  زنانه های تسویشر  در اکثر مواقع •

 .میالدی داخل اروپا تولید شده است  15تحقیقات انجام شده اولین سویشرت در قرن 

  زیپ زنانه سویشرت در مدل های مختلف مانند شیک زنانه سویشرت •

 کاله  زنانه سویشرت ، اسپرت زنانه سویشرت ، بلند زنانه سویشرت ، دار

 .تولید می شود  مخمل زنانه سویشرت ، دار

به گونه ای طراحی شده اند که بتوان به راحتی با لباس   جدید  زنانه سویشرت انواع •

 .های اسپرت آنها را ست کرد

سویشرت در میان ورزشکاران اهمیت ویژه ای دارد. آنها اغلب در باشگاه و   •

 .مسابقه آن را به تن می کنند

یک لباس غیر ورزشی نیز محسوب می  به عنوان  زنانه  های  سویشرت  امروزه •

 .شوند

  های سویشرت بانوانی که به استایل کژوال و غیر رسمی عالقه دارند می توانند از •

 .برای انجام فعالیت های روزمره در خانه یا بیرون از آن استفاده کنند زنانه
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لباس هایی هستند که این روزها بر تن بسیاری از  جدید زنانه های سویشرت •

 .جوانان می بینید. این مدل از لباس ها به دلیل راحتی طرفداران بسیاری نیز دارند

 نکات مهم هنگام خرید سویشرت زنانه 

عالوه بر اینکه باید به جنس، کیفیت، تمیزی دوخت و   زنانه سویشرت در هنگام خرید 

زم است تا به نکات دیگری که در ادامه به آنها اشاره می  کاربرد محصول توجه کنید، ال

 :شود نیز دقت فرمایید

 انتخاب سایز •

های روزمره  شوند که به خوبی در هنگام فعالیتای ساخته میسویشرت های زنانه به گونه

 .مانند معاشرت با دوستان یا خواندن کتاب در یک روز سرد راحت باشند

با این حال، تیپ بدنی همه یکسان نیست، به این معنی که تناسب سویشرت های زنانه ممکن  

 .اهندخو ها میاست آن چیزی نباشد که آن

پوشیدن چیزی خیلی تنگ می تواند به اندازه پوشیدن چیزی که اصال مناسب نیست ناراحت  

 .کننده باشد

هایشان های اضافی روی لباسها برای گرم ماندن یا پوشاندن بدون پوشیدن الیهخانم

پوشند. با این حال، اگر آنها باید چیزی بپوشند که به درستی مناسب نیست،  سویشرت می

 .خورد از پوشیدن سویشرت به طور کلی شکست میهدف 

پوشند، حرکت کردن و انجام کارهایی که  ها چیزی خیلی تنگ یا خیلی گشاد میوقتی خانم

 .تر استدهند برایشان سختمعموالً بدون هیچ مشکلی انجام می

 سبک  •

که  سویشرت ها همیشه مد روز محسوب نمی شدند. با این حال، در چند سال گذشته زمانی  

 .افراد بیشتری شروع به پذیرش سبک این لباس کردند، این موضوع تغییر کرد 
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سویشرت ها دیگر به دالیل عملی به طور انحصاری پوشیده نمی شوند. آنها همچنین قطعات 

 .مد روزی هستند که خانم ها می توانند برای تقویت بازی سبک خود بپوشند

ادی را صرف یافتن پارچه و برش مناسب بهترین برندهای سویشرت برای زنان زمان زی 

 .کنند تا چیزی واقعا شیک و زیبا خلق کنندمی

ها و  آنها همچنین ممکن است تزییناتی مانند آستر از خز مصنوعی روی کاپوت، جیب

 .کندها کمک میها اضافه کنند که به افزایش استایل و راحتی آنسرآستین

 جنس و طرح سویشرت زنانه  •

با توجه به موقعیتی که قصد استفاده از آن را دارید، انتخاب نمایید.  جنس و طرح را  

سویشرت ها به دلیل راحتی و در دسترس بودن بسیاری محبوب هستند. چون در طرح ها و  

 .مدل های مختلفی عرضه می شوند، تنوع خوبی نیز به کمد لباستان می بخشند

 .که ضخیم یا نیمه ضخیم هستند از نخ و کتان می باشد زنانه های  سویشرت عموما جنس

مواد مورد استفاده برای ساخت سویشرت زنانه ضروری است. باید به اندازه کافی راحت و  

بادوام باشد تا برای مدت طوالنی دوام بیاورد، حتی با شستشوی مکرر. بهترین مواد به  

تشو ثابت  سرعت جمع نمی شوند، به این معنی که اندازه اقالم حتی پس از چندین بار شس

 .می ماند

رایج ترین آنها پشم گوسفند و پنبه هستند. پنبه پارچه ای قابل تنفس است که می تواند از گرم  

 .شدن بیش از حد خانم ها در هنگام پوشیدن آن جلوگیری کند

در همین حال، برخی از مواد مصنوعی، از جمله پلی استر ساخته می شود و آن را به یک  

ند. این می تواند از سرد شدن بیش از حد زنان هنگام پوشیدن  عایق خوب تبدیل می ک 

 .جلوگیری کند
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 انتخاب رنگ و تنوع  •

 .هنگام خرید سویشرت زنانه، رنگ عامل دیگری است که مردم باید در نظر بگیرند

گاهی اوقات، پیدا کردن رنگ مناسب به اندازه یافتن اندازه و مناسب برای سویشرت ها مهم  

خواهند  هایی که میهای پاستلی مانند صورتی و بنفش برای خانماست، برای مثال، رنگ

 .کنندشیک پوش باشند، به خوبی کار می

اهری کامل و در عین این رنگ ها را می توان به راحتی با لباس های مختلف ست کرد تا ظ

 .حال راحت و شیک داشته باشد

با این حال، مهم است که در نظر داشته باشید که این نوع سویشرت ها معموالً به جای  

 .شستن با دست یا قرار دادن آنها در ماشین، به خشکشویی نیاز دارند

قابل ست شدن سویشرت های زنانه به دلیل تنوعی که دارند به راحتی با انواع لگ و شلوار 

 .می باشند. دختران جوان عالقه بیشتری به این مدل از لباس ها دارند

البته توجه به این نکته نیز ضروری است که باید دقت زیادی در انتخاب رنگ ها به خرج  

 .دهید تا ظاهری شیک داشته باشید

تایلی زیبا به  ست کردن سویشرت های زنانه به همراه پیراهن و یک بارانی و یا پالتو نیز اس

 .شما می بخشد

استفاده از سویشرت های زنانه در فصل پاییز یکی از انتخاب های روی میز بیشتر بانوان  

می باشد. چرا که این مدل از لباس به دلیل سبکی و راحتی در حمل بیشتر مورد استقبال  

 .قرار میگیرد

 مدل یقه  •

 .هفت و نیم زیپ تولید می شوند در مدل های مختلفی مانند یقه گرد، یقه زنانه سویشرت
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 کاله •

در مقایسه با اندازه کاله هودی کوچکتر بوده و در اغلب  زنانه های سویشرت اندازه کاله

 .اوقات مورد استفاده قرار نمی گیرد

 جلوباز یا بسته  •

می توانند به صورت جلو باز یا جلو بسته ارائه شوند که   زنانه های سویشرت

 .ل جلو بسته می باشدپرطرفدارترین نوع آن مد

کند لباس دیگر را که با و استفاده از آن روی لباس ایجاب می زنانه سویشرت  دار بودنزیپ

 .آن هماهنگ است انتخاب کنیم

 .منظور بهره ببرید می توانید از تیشرت های تک رنگ و ساده برای این

 خرید سویشرت زنانه 

دقت کنید که تمامی وجهه های آن را بررسی   زنانه سویشرت در زمان خرید •

نمایید. نوع دوخت، درزهای لباس و جنس پارچه از اهمیت ویژه ای برخوردار  

 .هستند

در زمان خرید اینترنتی نظر سایر کاربران می تواند به شما در خریدتان کمک   •

 .حتما پیش از خرید، سایز و مدل لباس را بررسی کنید نماید. 

نباید خیلی تنگ انتخاب شوند. به دلیل اینکه در اکثر مواقع  هزنان های سویشرت •

 .لباس دیگری زیر آن استفاده می شود 

 .تنگ ظاهر زیبایی برای شما نخواهند داشت زنانه های سویشرت •

 قیمت سویشرت زنانه  •

یک انتخاب   زنانه سویشرت با توجه به دالیلی که در این مقاله توضیح داده شد، •

 .هوشمندانه برای فصل بهار و پاییز محسوب می شود

تاثیرگذار هستند، این موارد شامل هزینه   سویشرت موارد بسیاری در قیمت یک •

 .متلایر، پارچه، هزینه دوخت، هزینه های جاری تولیدی و غیره می باشند
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 روش نگهداری از سویشرت زنانه 

ها، انتظار می رود با نگهداری در فصل سرما و زمان استفاده از سویشرت  •

 .صحیح، بتوان مدت زمان بیشتری از آنها استفاده کرد

نیز جزو لباس هایی هستند که باید برای نگهداری و شستشوی آنها   ها سویشرت •

 .باید دقت الزم را به خرج دهید

را خوب مطالعه کنید. هشدار های الزم برای  زنانه سویشرت  نخست اتیکت •

 .لباس حتما روی آن درج شده است شستشو و نگهداری

 .برای شستشوی از آب سرد استفاده کنید و با قدری مایع لباسشویی آن را بشویید •

 .پشمی است به هیچ عنوان آن را چنگ نزنید  شما سویشرت دقت کنید اگر جنس •

به هیچ عنوان آن را آویزان نکنید. بهتر است آن   خود سویشرت برای خشک کردن •

 .را روی سطح صافی پهن کرده تا به آرامی خشک شود

اصال توصیه نمی شود اما اگر قصد اتو کردن آنها را دارید  ها سویشرت اتو کردن •

 .خودداری نمایید سویشرت این کار را با احتیاط انجام داده و از تماس مستقیم اتو با

را کاور کرده و در کمد آویزان   زنانه های  سویشرت صل می توانیدپس از پایان ف •

 .نمایید

در مواردی که ممکن است با آویزان کردن، لباس کش بیاید آن را در چمدان یا کمد   •

 .قرار دهید و دقت کنید که تحت فشار زیاد نباشد

 جمع بندی خرید اینترنتی سویشرت زنانه 

 .یاری وجود دارد که باید به آنها دقت کنیدنکات بس زنانه سویشرت در هنگام خرید  •

از جمله این نکات می توان به جنس محصول، سایز آن، رنگ و   •

 .اشاره کرد سویشرت قیمت

باید بدانید که می خواهید در چه مکان هایی از  زنانه  های سویشرت  پیش از خرید •

 .آنها استفاده کنید 



  

    

 

7 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  جذاب و شیک زنانه سویشرت مدل 30

 

ج از منزل قابل استفاده می به دلیل راحتی هم در منزل و هم در خار ها سویشرت •

 .باشند

در هنگام خرید به فرم بدن خود توجه کنید. سویشرتی که انتخاب می کنید نباید   •

را می توانید با شلوار ورزشی و یا شلوار جین به   ها سویشرت خیلی تنگ باشد

 .راحتی ست کنید

 .ورزید  برای شستشوی از آب داغ استفاده نکرده و از زیاد شستن آنها نیز اجتناب •

انتخاب یک لباس ساده برای زیر سویشرت های جلو باز می تواند استایلی شیک   •

 .برای شما به همراه داشته باشد

 


