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 راهنمای خرید اینترنتی سرهمی پسرانه 

 .یکی از لباس های پرطرفدار برای نوزادان می باشد پسرانه سرهمی •

 .خرید لباس برای نوزادان یکی از چالش های مهم برای پدرها و مادرها می باشد •

لباس نوزاد انواع و مدل های مختلفی دارد. یکی از این مدل ها سرهمی ها می   •

 .باشند

 .بسته به سایز و مدل آن در طرح های مختلفی ارائه می شود پسرانه سرهمی •

به نکات خاصی توجه کنید که در  در زمان خرید یک سرهمی مناسب الزم است تا  •

 .ادامه توضیح داده می شوند 

سرهمی نوزادی به گونه ای دوخته شده است که از سر )ناحیه گردن( تا مچ پای   •

 .نوزاد و در برخی مدل ها تا انتهای پای نوزاد را می پوشاند

به لباسی یک سره گفته می شود که توسط دکمه هایی که عموما   پسرانه سرهمی •

 .ی نوزاد قرار دارند باز و بسته می شودبین پا

سرهمی ها به شکلی هستند که برای نوزادان بسیار مناسب بوده و زمانی که آن ها  •

 .را در آغوش می گیرید نگران باال رفتن لباس و سر شدن او نخواهید بود

پوشیدن و درآوردن سرهمی ها از تن نوزادن بسیار آسان می باشد و برای مادران  •

 .ر گزینه بسیار خوبی استتازه کا

 سرهمی پسرانه  نکات مهم هنگام خرید

اگر مایلید تا یک سرهمی پسرانه خوب و کاربردی تهیه کنید، توصیه می شود تا موارد زیر  

 :را حتما مدنظر قرار دهید
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 سایز مناسب  •

مهم ترین نکته در هنگام خرید یک سرهمی برای نوزاد این است که سایز مناسب او را تهیه  

 .کنید

نباید بزرگتر و یا کوچکتر از سایز اصلی نوزاد باشد. بسته به جثه   پسرانه سرهمی

 .فرزندتان و با توجه به سایز های موجود، سرهمی مناسب را خریداری نمایید

 نید به جنس سرهمی پسرانه دقت ک •

 .یکی دیگر از نکات مهم در زمان خرید سرهمی توجه به جنس آن می باشد

به گونه ای است که بیشتر والدین از نوع ضخیم آن برای گرم نگه   پسرانه سرهمی مدل

 .داشتن فرزند خود از آن استفاده می کنند

بهتر است سرهمی را با توجه به فصل خریداری کنید. در فصل گرما از سرهمی های  

 .سبک تر و خنک تر استفاده کنید

 کیفیت دوخت  •

می بایست در هنگام خرید به تمامی   کیفیت و تمیزی در دوخت سرهمی مهم بوده و والدین

 .جزئیات لباس دقت نمایند

 نحوه بسته شدن سرهمی •

 .و مدل بسته شدن آن می باشد سرهمی پوشیدن نحوه نکته مهم دیگر

 .برخی از سرهمی ها کشی بوده و پوشیدن آن ها بسیار آسان می باشد

تحرک فرزندتان و سلیقه  اما برخی دیگر دارای دکمه یا زیپ می باشند. با توجه به میزان  

 .خود می توانید مناسب ترین مدل را انتخاب نمایید

 .در مدل های دکمه ای دقت کنید که دکمه ها محکم دوخته شده باشند
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همچنین در مدل زیپ دار، زیپ آن به گونه ای نباشد که کودک زیپ را در دهان خود فرو  

 .ببرد

 به نوع آستین و مچ پای سرهمی ها دقت کنید  •

 .ته دیگر در زمان خرید سرهمی توجه به نوع آستین و مچ شلوار آن می باشدنک 

با توجه به فصل و سلیقه خود می توانید از سرهمی های آستین بلند، آستین کوتاه و یا مدل  

 .بدون آستین استفاده کنید 

 .مدل مچ پای سرهمی هم ممکن است دارای کشباف بوده یا جوراب دار باشد

 به طرح و رنگ سرهمی پسرانه دقت کنید  •

 .انتخاب طرح و مدل سرهمی کامال یک موضوع سلیقه ای می باشد

تنها برای راهنمایی می توان پیشنهاد کرد که در زمان خرید به رنگ پوست کودک خود  

 .توجه کنید

ا پوست روشن، بهتر است از لباس هایی که دارای رنگ تیره هستند، استفاده برای کودکان ب 

 .نمایید

حال اگر فرزند دلبند شما پوست تیره یا سبزه دارد، بهتر است از لباس هایی با رنگ روشن  

 .بهره برده شود

 سرهمی پسرانه  انواع

ر بازار موجود  دقت کنید که انواع مختلفی از سرهمی ها د پسرانه  سرهمی در زمان خرید

 .می باشند

با توجه به سن و سایز فرزند خود می توانید هر مدلی که تمایل دارید خرید کنید. برخی از  

 :در زیر آورده شده اند پسرانه سرهمی مدل های
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 سرهمی فانتزی  •

این مدل از سرهمی می تواند بر حسب جنسیت نوزاد شما طرح ها و ویژگی های خاصی  

 .داشته باشد

ن مدل ها برگرفته از از شخصیت های کارتونی طراحی می شوند و به همین دلیل  عموما ای 

 .بر تن نوزادان بسیار جذاب می باشند

 .سرهمی های فانتزی معموال زیر دکمه ای هستند

 سرهمی پسرانه جوراب دار  •

این مدل از سرهمی همانطور که از نامش پیدا است دارای جوراب چسبیده به لباس می  

 .باشد

 .با استفاده از این مدل دیگر نیازی به پوشاندن جوراب به فرزند خود ندارید

به دلیل جوراب دار بودن این مدل، پوشیدن و در آوردن آن کمی سخت می باشد و هنگام  

 .تعویض پوشک کمی دردسر ساز خواهد بود

 سرهمی پسرانه زیر دکمه  •

ن مدل از سرهمی در زمان تعویض  این مدل از سرهمی بهترین نوع آن می باشد. با خرید ای 

پوشک به مشکل برنخورده و به راحتی می توانید این کار را انجام دهید. فرزند شما نیز  

 .احساس راحتی بیشتر در این مدل از لباس خواهد داشت

 سرهمی پسرانه مجلسی  •

این مدل از سرهمی همانطور که از نامش پیدا است برای مهمانی ها و دورهمی ها مناسب 

 .ی باشدم

در مدل های پسرانه این سرهمی ها از پاپیون یا کراوات در سایز کوچک استفاده می شود  

 .که باعث زیبایی بیشتر لباس می گردد 
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 سرهمی پسرانه کاله دار •

 .ایده آل، کاله دار می باشد زمستانی پسرانه سرهمی یک

ا از یک کاله جداگانه  طبیعتا چون این سرهمی ها دارای کاله می باشند، دیگر نیاز نیست ت 

 .هم استفاده نمایید

 سرهمی پسرانه  قیمت

قیمت سرهمی پسرانه به عوامل مختلفی از جمله جنس، سایز، برند و غیره بستگی   •

 .دارد

با توجه به کیفیت سرهمی، بودجه ای که در اختیار دارید و همچنین سلیقه خود می   •

 .توانید یک سرهمی پسرانه مناسب خریداری نمایید

در نظر داشته باشید که سرهمی های زمستانه به مراتب قیمت بیشتری نسبت به   •

 .سرهمی های تابستانه دارند

 سرهمی پسرانه  روش نگهداری از

لباس نوزاد به دلیل لطافت و ظرافتی که دارد باید با حساسیت خاصی نگهداری   •

 .گردد

کنید. لباس بهتر است از ماشین لباسشویی برای شستن سرهمی کودک استفاده ن  •

 .های نوزادان را ترجیحا با دست بشویید 

دمای آب برای شستن لباس نوزاد نباید خیلی داغ باشد چون باعث گشاد شدن و   •

 .آسیب لباس می شود

 .از شوینده های بدون بو و مخصوص لباس نوزاد استفاده کنید •

 .سرهمی را پس از شستن مقابل نور مستقیم آفتاب قرار ندهید •
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آن روی شوفاژ و بخاری خودداری کنید. این موارد باعث خراب   از پهن کردن •

 .شدن لباس می شوند 

 سرهمی پسرانه  جمع بندی خرید اینترنتی

 .ابتدا به سایز و قد فرزند خود دقت کنید پسرانه سرهمی  در هنگام خرید  •

 .لباسی تهیه نمایید که کودک شما در آن احساس راحتی داشته باشد •

هترین نوع سرهمی ها بوده و هم برای کودک و هم برای سرهمی های زیر دکمه ب  •

 .والدین استفاده از آنها راحت می باشد

از سوی دیگر برای انتخاب طرح و رنگ سرهمی به رنگ پوست و چشم های  •

 .فرزند خود دقت نمایید

 


