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 راهنمای خرید اینترنتی کت زنانه

 کت زنانه یک لباس عالی برای مهمانی ها و مراسم رسمی است. 

 برای یک استایل و فرم بدن خاص طراحی شده اند زنانه های کت اکثر مدل های. 

 مد نظر را بر اساس فرم بدن خود انتخاب نکنید، احتمال دارد  کت اگر شما

برای شما تنگ باشد یا قسمتی از آن آویزان گردد و روی بدن شما ظاهر  کت که

 .خوبی ندارد

  بانوانی که قد کوتاهی دارند و ریز نقش هستند بهتر است کت هایی را انتخاب کنند

که تا روی کمر یا زیر آن قرار می گیرند. زیرا این مدل از کت ها باعث بلندتر دیده 

 .شدن آن ها می شود

 را انتخاب کنید که مناسب  شیک زنانه کت ه آراسته تر به نظر برسید یکبرای اینک

 .فرم بدن شما باشد و رنگ آن با رنگ پوست شما همخوانی داشته باشد

 که در بازار موجود می باشد دارای تنوع و فراوانی بسیاری بوده که  جدید زنانه کت

 .می توانید هر کدام از آن ها را با یک دامن یا یک شلوار به راحتی ست نمایید

 نکات مهم هنگام خرید کت زنانه

 تعیین نوع کاربرد و استایل 

همانی یکی از مشکالت و دغدغه های اغلب خانم ها انتخاب یک لباس مناسب برای م

 .رسمی و یا دورهمی می باشد

 .بیشتر خانم ها دوست دارند که در تمامی مهمانی ها شیک و آراسته به نظر برسند

یکی از لباس هایی هستند که میتواند به شما در داشتن یک استایل منحصر به  زنانه های کت

 .فرد و شیک کمک کنند

 :ز آنها عبارتند ازکت های زنانه در انواع مختلفی وجود دارند،، برخی ا
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 مجلسی زنانه کت .1

 بلند زنانه کت  .2

 اسپرت زنانه کت  .3

 ترک زنانه کت  .4

دارای نوع دوخت خاص و پارچه ای مناسب می باشد که آن  شیک مجلسی زنانه کت یک

 .را از سایر کت های زنانه متمایز می کند

این موارد در  همانطور که گفته شد کت های زنانه دارای مدل های مختلفی هستند. معموال

مدل هایی مانند کمردار یا بدون کمر، آستین نرمال یا بلند، دارای زیپ یا چسبی و یا دکمه 

 .دار تولید می شوند

 .می توانید با توجه به اندام خود از مدل مناسب استفاده نمایید

عموما برای مهمانی های رسمی و مجالس به کار گرفته می شوند. به همین  زنانه های کت

را انتخاب نمایید که روی بدن شما به خوبی قرار گیرد و ایرادات اندام  کتی لیل می بایستد

 .را پوشش دهد

در زمان خرید هر نوع لباسی می بایست به نوع اندام خود توجه کنید. موارد بسیار زیادی 

مانند قد، چاقی و الغری، فرم اندام و غیره می توانند در متناسب دیده شدن شما نقش داشته 

 .باشند

توصیه می شود کت کوتاهی که تا باال یا روی ران شما باشد را  کت برای انتخاب یک

کوتاه به همراه یک تاپ بلند می تواند به شما کمک کند تا  زنانه کت ایید. پوشیدنانتخاب نم

 .کمی بلند تر دیده شوید

با راه راه  کتی یکی از انتخاب های مناسب برای افرادی که قد کوتاهی دارند این است که

 .عمودی بر تن کنند
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شوند و هم الغر تر به چشم  باعث می شوند که آن ها هم بلندتر دیده ها کت زیرا این مدل از

 .استایلی شیک تر و رسمی تر به شما میبخشند ها کت بیایند. این نوع از

 .بسیار بلند استفاده نکنید زنانه کت دقت داشته باشید که هیچوقت از

 .قد شما را کوتاه تر از آنچه که واقعا هستید ارائه می دهند ها کت زیرا این مدل از

 .در استایل خود استفاده نکنید بلند زنانه های کت بنابراین اگر قد بلندی ندارید هرگز از

، نوع کمردار آن را انتخاب نکنید. زیرا کمر آن کت اگر شکم بزرگی دارید در زمان خرید

موجب جمع شدگی و ایجاد چین در قسمت شکم شما خواهد شد. همچنین دور شکم شما را 

 .واهد دادنیز بزرگتر نمایش خ

 بدن خود را بشناسید 

فیت و اندازه از مهم ترین نکاتی است که هر خانمی باید به آن توجه  زنانه کت داشتن یک

 .نماید

مناسب با آنها نیز توضیح داده شده  کت در ادامه برخی از فرم های بدن ذکر شده اند که

 :است

 افرادی با اندام مستطیلی

تر است از کت های کمر کرستی استفاده نمایید. افراد با اگر اندامی مستطیل شکل دارید به

 .این اندام پهلوهای پری دارند

 .در واقع باسن، پهلو و شانه های آنان همگی در امتداد یک خط راست قرار دارد

 .برای این نوع اندام توصیه می شود تا از پارچه گیپور استفاده گردد

 .خاب خوبی می باشندهمچنین پارچه های رنگی و طرح دار نیز انت

 افرادی با اندام گالبی

 .در اندام این گروه از افراد باسن بسیار بزرگتر از باالتنه است
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لذا کت زنانه شما باید به نحوی باشد که باسن شما را به خوبی بپوشاند. در غیر این صورت 

 .عیب بدن شما به راحتی آشکار می شود

 .. برایتان بهتر خواهد بوداگر کت شما دارای لبه های بزرگتر باشد

 افرادی با اندام مثلثی

 .این افراد دارای شانه های پهنی می باشند و پایین تنه باریکی دارند

 .البته عکس این مورد نیز می تواند صادق باشد که بدن شکل مثلث را دارد

در هر دو صورت بهتر است تا خانم ها از کت هایی استفاده نمایند که اپل در آنها وجود 

 .ندارد

 افرادی با اندام سیبی شکل

 .این افراد شکم بزرگی دارند. کت زنانه این گروه باید پارچه ظریفی داشته باشد

 .در غیر صورت شکم و سینه بسیار بزرگ به نمایش گذاشته می شوند

ت نیز باید تا روی باسن بیاید. در این صورت خوش فرم تر نمایش داده می همچنین قد ک

 .شود

 سبک مهم است 

 .آیندهای دو سینه میهای زنانه بیشتر از کتهای تک سینه معموالً به تناسب اندامکت

های بسیار مجزا یا بدون بست های دوخته شده با بستبرای ظاهری زیباتر، برخی از کت

 .شونداند( ارائه میبرای پوشیدن در حالت باز طراحی شده)در صورتی که 

 .یک سبک معاصر با کمری متناسب انتخاب کنید که ظاهر شما را زیباتر کند
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کت بلیزر کالسیک دارای جیب های خمیده در جلو و همچنین یک جیب روی سینه خواهد 

 .بود

 .ردان باریک انتخاب کنیدتری هستید، کتانی با یقه و برگاگر به دنبال ظاهر غیر رسمی

به خاطر داشته باشید که برای مشاهده کیفیت درزها و آستر استفاده شده، تریم و داخل کت 

 .را بررسی کنید

 انتخاب رنگ 

های دیگر شده با لباسدار یا چاپهای طرحتر از لباسهای رنگی ساده همیشه راحتکت

 .شوندست می

کالسیک ساده مانند مشکی، خاکستری یا سرمه ای همه کاره ترین بلیزرها در رنگ های 

 .عرضه می شوند

با این حال، رنگ های تند نیز می توانند به خوبی کار کنند )بسته به پالت رنگ کمد لباس 

 .(!شما

آنها رنگ های  اگر طرحی را ترجیح می دهید، مدل های سنتی را انتخاب کنید که برخی از

 .روشن تری نیز دارند

رها نیز جالب هستند که در رنگ ها و طرح های دوست داشتنی عرضه می برخی از آست

 .شوند

 کت مشکی

 .مشکی همیشه یک انتخاب قوی و محبوب برای کت خواهد بود

این برای همه رنگ های پوست مناسب است و طبیعتاً به اندازه کافی حرفه ای و رسمی 

 .است که به طور یکپارچه در هر محیط کاری قرار می گیرد
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 کت قرمز

حرکت در جهت مخالف مشکی، قرمز جسورانه است که مطمئناً در میهمانی شما در مرکز 

 .توجه قرار می گیرد

این رنگ برای تمام رنگ های پوست نیز مناسب است و اعتماد به نفس و قدرت را تراوش 

 .می کند

 پاستل

 .پاستل ها از نظر روند در حال حاضر بسیار داغ هستند

و صورتی گرفته تا اسطوخودوسی و خاکستری مالیم، طیف وسیعی از سایه  از آبی پاستلی

 .ها برای انتخاب وجود دارد

رنگ های پاستلی برای لباس های اداری بسیار عالی عمل می کنند، به شرطی که کت از 

 .باالترین کیفیت برخوردار باشد

 رنگ های جواهر

 .کت بسیار خوب عمل کنند توانند برایتر، مانند آبی تیره میهای عمیقرنگ

آنها می توانند رسمی تر از رنگ روشن تر دیده شوند، اما همچنان جایگزینی عالی برای 

 .مشکی هستند و به همان اندازه شیک هستند

 در خرید کت روی شانه ها تمرکز کنید 

ه شانه ها اولین چیزی است که باید در هنگام خرید کت به دنبال آن باشید. و دانستن اینک

شانه ها باید کجا بیفتند، پیدا کردن کت مناسب را بسیار آسان تر می کند. این به این دلیل 

 .ها کمترین دوخت کت را دارنداست که شانه
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شما باید بر روی سینه و ناحیه شانه تمرکز کنید تا مطمئن شوید که هر قطعه دقیقاً متناسب با 

 .شکل شما طراحی شده است

 .ر جعبه ای کت های قدیمی، روی شانه ها تمرکز کنیدبرای جلوگیری از ظاه

 .اگر در جای خود قرار بگیرد و روی بدن شما شل نباشد، همه چیز به دنبال خواهد داشت

 .ببینید که آیا شانه ها به شما شکل جعبه ای می دهند یا خیر، و به کمر نگاه کنید

 .کمر کت زنانه به شکل ساعت شنی است

 د باشیدبه بودجه خود پایبن 

 .بسیار مهم است که قبل از خرید تصمیم بگیرید که چقدر حاضرید برای یک کت هزینه کنید

 .همچنین بسته به مکانی که کت را خریداری می کنید، هزینه آن متفاوت خواهد بود

 .با این حال، نکته اصلی بودجه تعیین شده شما است

در نتیجه، انواع مختلفی از کت زنانه طراحی شده است. بنابراین این شما هستید که باید 

لباس مناسب خود را انتخاب کنید، چه کت دامن یا شلوار. با این حال، بودجه مناسب باید در 

 .درجه اول اهمیت قرار گیرد

 کدام لوازم جانبی با کت بهتر است؟ 

 همه چیز درباره کیف

 .یک کیف خوب برای تمجید از ظاهر کت شما بسیار مهم است

برای متعادل کردن ساختار کت یک کیف ساده انتخاب کنید. با هر چیز شلوغ، بیش از حد 

 .پیچیده و کوله پشتی خداحافظی کنید
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از یک کیف دستی کالسیک و دسته بلند گرفته تا یک کیف براق، کیف انتخابی شما، نیاز به 

 .رتی شیک دارداستایل و قد

خطوط ساده و ساده، کیف چرم تمیز و تا حد امکان با جزییات زیپ و جیب کوچک را 

 .انتخاب کنید

 تعادل با کفش

وقتی صحبت از لوازم با کت می شود، کفش های پاشنه دار نوک تیز بهترین عملکرد را 

 .ترین جفت کت و کفش استدارند. این احتماالً محبوب

 .دار مال شما نیستند، نگران نباشیدهای پاشنهاگر کفش

دادن یک چرخش حرفه ای روی یک کت برای محل کار، جفت  یک راه عالی برای قرار

 .کردن با کفش های راحتی مد روز است

دهند و می توانند تعادل را برقرار کنند و های کالسیک توری به پاهای شما حجم میمدل

 .داردز راحت نگه میصادقانه بگوییم، شما را در تمام طول رو

 قیمت کت زنانه

  می تواند متفاوت باشد… قیمت کت زنانه با توجه مدل، نوع الیاف، رنگ و. 

  اگر مایلید تا یک گزینه خوب و کاربردی برای خود تهیه نمایید، از نمونه هایی

 .استفاده نمایید که پارچه آنها کشی یا کلفت است

 ه همان اندازه طول عمر آنان نیز زیادتر استاین موارد قیمت باالتری دارند. اما ب. 
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 روش نگهداری از کت زنانه

 لباس  شامل نکاتی می باشد که با رعایت آنها می توانید عمر زنانه کت نگهداری از

 :خود را افزایش دهید

  برخالف سایر لباس هایی که دارید، شما نمی توانید هر روز از کت خود استفاده

 .نمایید

  این دسته از لباس ها نیاز به استراحت دارند. در غیر این صورت خیلی سریع فرم

 .خود را از دست می دهند

 در زمان استراحت، همیشه دقت نمایید که جیب های آن را خالی نمایید. 

  زیرا در غیر این صورت فرم جیب ها از بین می رود و جلوه بدی از لباس نمایش

 .داده می شود

 تا پس از هر بار استفاده از کت خود آن را از باال به پایین برس  شود توصیه می

 .بزنید تا گرد و غبار آن کامال پاک شود

  با رعایت این نکات می توانید به افزایش عمر کت ها کمک شایانی نمایید. البته دوام

 .کت به جنس و نوع الیاف آن نیز وابسته می باشد

 جمع بندی خرید کت زنانه

 باید به نکات بسیاری توجه کنید زنانه کت یددر زمان خر. 

 می باشد کت توجه به فرم بدنتان یکی از مهم ترین فاکتورهای الزم برای خرید یک. 

  نادیده گرفتن این بخش باعث می شود عیوب فرم بدن شما نمایان شده و جلوه

 .نامناسبی به ظاهر شما بدهند

 ستایل شیک و الکچری به شما کمک جنس پارچه به کار رفته در کت نیز به داشتن ا

 .شایانی خواهد کرد


