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 راهنمای خرید آنالین سویشرت دخترانه

 .سویشرت یک لباس گشاد و گرم است. اغلب با آستین های بلند یافت می شود

یک سویشرت نیز بسیار مفیدتر و همه کاره تر از ژاکت است. این عمدتا به این دلیل است 

 .که یک سویشرت می تواند انواع مختلفی از جزئیات را در خود جای دهد

محبوبیت سوئیشرت ها در بین خانم ها در سراسر جهان این است که آنها تعریفی از دلیل 

لباس های غیررسمی آسان هستند. می توانید آن را با یک جفت جین ترکیب کنید و آن را در 

 .محل کار، مهمانی یا حتی باشگاه بپوشید

یکی از لباس هایی است که اکثر خانم های جوان عالقه مند هستند تا  دخترانه سویشرت

 .حداقل یکی از مدل های آن را در کمد خود داشته باشند

 .با مدل ها و طرح های مختلفی در بازار موجود می باشد دخترانه سویشرت

بسیاری از سایت های اینترنتی نیز وجود دارند که می توان با کمی جستجو در آن ها 

 .ویشرتی مناسب را خریداری نمودس

 .سویشرت انواع مختلفی دارد که برخی از مدل های آن در ادامه ذکر شده است

می توانید با توجه به سلیقه و موقعیتی که قصد استفاده از آن را دارید یکی از مدل های 

 :مطرح شده را انتخاب نمایید

 شولدر آف سویشرت 

 اسپرت دخترانه سویشرت 

 توری سویشرت 

 آبرنگی سویشرت 

 کاله بدون سویشرت 

 بلند دخترانه سویشرت 
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 کالهدار سویشرت 

 تابستانی سویشرت 

 دار زیپ دخترانه سویشرت 

 .مواردی که عنوان شد تنها بخشی از انواع مختلف سویشرت می باشد

نیز مانند سایر لباس ها تنوع زیادی به  دخترانه سویشرت طراحان مد در زمینه طراحی

 .خرج می دهند

در زمان انتخاب با در نظر گرفتن تمامی جوانب و نکات کارآمدترین آن را خریداری 

 .نمایید

سویشرت انتخابی شما می تواند هم برای زمستان و هوای سرد مناسب باشد و هم برای نیمه 

 .سال که هوا خنک تر است به کار رود

 نکات مهم هنگام خرید سویشرت دخترانه

سویشرت دخترانه به لباسی با آستین بلند و تقریبا ضخیم که تا حدودی شبیه پلیور می باشد، 

 .گفته می شود

 .می توان این لباس را به صورت مستقل یا روی پیراهن یا تیشرت بر تن نمود

در زمان خرید سویشرت باید به نکات خاصی توجه نمایید تا لباسی که انتخاب می کنید 

 .بیشترین کاربرد را برای شما داشته باشد

 :شدبه شرح ذیل می با جدید دخترانه سویشرت خرید برخی از مهم ترین نکات در زمان

 سایز مناسب 

به سایز سویشرت دخترانه دقت نمایید، اولین و مهم ترین نکته در هنگام انتخاب سویشرت 

 .مناسب توجه به اندازه و سایز آن می باشد
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معموال مدل این نوع لباس به گونه ای است که نباید خیلی تنگ و چسبان باشد. بلندی لباس و 

 .قد آستین ها را بررسی نمایید

اگر قصد دارید که از سویشرت را در فصل سرما همراه با لباس های دیگر استفاده کنید، 

 .توصیه می کنیم سایزی بزرگتر را خریداری نمایید

 جنس سویشرت 

جنس سویشرت دخترانه را بررسی نمایید، یکی دیگر از موارد ضروری در هنگام انتخاب 

 .سویشرت، توجه به جنس آن می باشد

باس در جنس های مختلفی از جمله، پنبه، دورس، کتان، پلی استر و غیره تولید این مدل از ل

 .می شوند

 .از طرف دیگر توجه به داخل سویشرت نیز از اهمیت باالیی برخوردار است

بهتر است از الیافی درون آن به کار گرفته شود که حساسیت زا نبوده و به اندازه کافی نرم 

 .باشد

 قابلیت تنفس 

ا می توانند با مواد مصنوعی مانند پلی استر یا نایلون یا مواد طبیعی مانند پشم یا سویشرت ه

پنبه در دسترس باشند. یک قانون کلی این است که مواد طبیعی نسبت به مواد مصنوعی 

 .قابلیت تنفس بیشتری دارند. در از بین بردن رطوبت بسیار بهتر است

دهد، به لباس هایی نیاز دارید که به خوبی عرق اگر دختر شما فعالیت های شدید انجام می 

را کنترل کند. یک ماده طبیعی مانند پنبه قابل تنفس و جذب رطوبت است، این کار را انجام 

 .می دهد
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دختر شما معموالً کجا سویشرت می پوشد؟ آیا هنگام قدم زدن در بیرون از خانه آن را می 

 باشگاه ورزشی؟ پوشد؟ یا زمانی که به مدرسه می رود؟ یا در

 .حتما قبل از خرید این سواالت را از خود بپرسید

 ماندگاری 

اگر به دنبال وسایل زمستانی برای دختر خود هستید، دوام باید اولویت شما باشد. پارچه 

 .های خاصی نسبت به سایرین دوام بیشتری دارند

اومت کند. پارچه پشمی یا هر پارچه مصنوعی می تواند در برابر هوای زمستان مق

خواهید چیز همچنین، آنها می توانند فرسودگی یک سبک زندگی فعال را تحمل کنند. اگر می

 .توانید از آستر پشمی نیز استفاده کنیدمتفاوتی را امتحان کنید، می

دوام پارچه همچنین تعیین می کند که لباس چقدر در کمد بماند. اگر پارچه بادوام نباشد، 

ممکن است پس از چند شستشو اول محو شود. انتخاب یک ماده بادوام به معنای سرمایه 

 .گذاری روی لباسی است که برای مدت طوالنی در کمد شما بماند

 انتخاب رنگ و طرح لباس 

دقت کنید، همانطور که قبال گفته شد تنوع مدل، طرح و همچنین  به طرح و رنگ سویشرت

 .سویشرت ها بسیار زیاد می باشد  رنگ

می توانید با توجه به رنگ پوست و سلیقه خود از میان طرح ها و رنگ های موجود خرید 

 .خود را انجام دهید

 .معموال سویشرت هایی که ساده و تک رنگ هستند طرفداران بیشتری دارند

 اله و جیب داشتنک 

 کاله دار بودن یا جیب داشتن سویشرت دخترانه از دیگر نکات قابل تامل می باشد،
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مانند مورد قبلی کامال سلیقه ای و شخصی می باشد. بسته به نوع استفاده  این نکته نیز

 .سویشرت می توانید از نوع کاله دار یا دارای جیب آن خرید کنید

 انواع زیپ 

نگاه کنید. زیپ فلزی بهتر از زیپ برنجی است که به راحتی زنگ  همیشه به رنگ زیپ

 .می زند. زیپ یکی از ویژگی های اصلی سویشرت است

از این رو، باید به جای ترکیب شدن با رنگ و جنس لباس، در عوض برجسته شود. 

 .همچنین، برای استایل بهتر زیپ باید به جای پوشانده شدن، قابل مشاهده باشد

 خرید سویشرت دخترانه

 با توجه به تنوعی که در بازار دارد کار سختی نمی باشد دخترانه سویشرت خرید. 

  می توانید خرید خود را هم به صورت حضور و هم غیر حضوری یا اینترنتی انجام

 .دهید

 ت زیبا و شیک می تواند استایل شما را بسیار جذاب نماید، به خریدن یک سویشر

 .شرط اینکه در انتخاب خود نهایت سلیقه را به خرج دهید

  یکی از ویژگی های بارز یک سویشرت خوب این است که می توان آن را به راحتی

 .بر تن کرد و پس از شستشو نیز، نیازی به اتو کردن ندارد

 سویشرت را می توان به آسانی با انواع مختلف شلوار جین ست نمود. 

  این لباس عالوه بر زیبایی و راحتی، برای موقعیت های مختلف مناسب بوده و

 .گرمای مطلبوبی را تامین می کند

 قیمت سویشرت دخترانه

  قیمت سویشرت دخترانه را می توان با توجه به نوع پارچه، برند تولید کننده، نوع

 .دوخت و سایز آن تعیین نمود
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 با کیفیت باالتری در دوخت آن استفاده شده باشد، قیمت سویشرت نیز   هرچه پارچه

 .بیشتر خواهد بود

  همچنین سویشرت های تولید شده توسط برند های مشهور نیز از قیمت باالتری

 .برخوردار هستند

 روش نگهداری از سویشرت دخترانه

 خیلی سخت نبوده و می توان با رعایت چند نکته  هدختران سویشرت نگهداری از

 .کوچک طول عمر این لباس را افزایش داد

  برای مثال آبی که لباس را با آن می شویید بهتر است خیلی گرم نباشد. آب داغ باعث

 .گشاد شدن سویشرت می شود

  پس از شست و شو آن را روی وسایل گرمایشی همچون بخاری یا شوفاژ قرار

 .ندهید

 ز شستن سویشرت با مواد شوینده قوی اجتناب کنید، این مواد به الیاف لباس آسیب ا

 .وارد می کنند

  همانطور که پیشتر گفته شد این مدل از لباس ها پس از شست و شو نیازی به اتو

 .کردن ندارند، اتو ممکن است ظاهر لباس را تغییر دهد

 یشرت در برابر نور مستقیم خورشید به این نکته نیز توجه نمایید که از قرار دادن سو

 .خودداری نماید، نور آفتاب رنگ لباس را عوض می کند

 جمع بندی خرید اینترنتی سویشرت دخترانه

  امروزه استفاده از سویشرت دخترانه طرفداران زیادی دارد. یکی از دالیل این میزان

 .سویشرت می باشداز محبوبیت راحتی آن و استایل شیک 
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  می توان آن را به سادگی با انواع مختلف جین ست کرد و در موقعیت های مختلف

استفاده نمود. تقاضای این مدل از لباس در فصول سرد مانند پاییز و زمستان افزایش 

 .پیدا می کند

  هر شخص می تواند با توجه به سلیقه و نیاز خود مدلی زیبا را انتخاب و خریداری

 .نماید

 مدل های مختلفی از سویشرت در بازار و سایت های مختلف در دسترس قرار دارند. 

  می توانید با توجه به جدول راهنمایی مربوط به سایز سویشرت خرید خود را انجام

 .دهید

 را می توانید با انواع پالتو یا پافر نیز ست کرده و به جای هودی  دخترانه سویشرت

 .از آن استفاده نمایید

  هودی و سویشرت شباهت های زیادی به هم داشته و در صورت اینکه به هودی

 .دسترسی ندارید می توانید به راحتی از یک سویشرت زیبا کمک بگیرید

  ،پارچه های به کار رفته در تولید سویشرت معموال از جنس دورس، پنبه، پلی استر

 .پشم و غیره می باشد

 


