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 راهنمای خرید آنالین جوراب زنانه 

یکی از پوشیدنی های مهم در میان لباس ها می باشد که مصرف زیادی نیز   زنانه جوراب

 .دارد

انتخاب یک جوراب مناسب می تواند تا حد زیادی از بروز بیماری های پوستی در پا و  

 .عرق کردن آن جلوگیری نماید

در فصل سرما جوراب می تواند باعث گرم نگه داشتن پا شود، بنابراین جوراب زنانه  

 .عالوه بر زیبایی استایل شما می تواند به حفظ سالمتی تان نیز کمک شایانی کند
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 انواع جوراب زنانه 

اگر در طول روز مدت زمان زیادی کفش به پا دارید و یا پیاده روی های طوالنی مدت  

انجام می دهید، به پا داشتن یک جوراب زنانه خوب می تواند از میزان خستگی پای شما  

 .بکاهد

جوراب را می بایست متناسب با مکانی که قصد رفتن دارید انتخاب کنید. انواع مختلف  

 .های گوناگون را می توان به صورت زیر دسته بندی نمودجوراب برای موقعیت  

هرکدام از موارد ذکر شده برای موقعیت خاصی مناسب بوده و با رعایت این نکته می توان 

 .از پا که قلب دوم انسان معرفی می شود، مراقبت بیشتری نمود

 جوراب سرپنجه  •

ها برای ده از این جورابپوشاند. استفااین مدل خاص از حوراب ها فقط پنجه پا را می

 .پوشاندهایی مناسب است که فقط پنجه پا را میکفش

 جوراب کالج یا پاپوش  •

آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که کفش های خود را بدون جوراب  

 .بپوشید

های دردناکی روی پاهایتان ایجاد کنید. اما ممکن  هایتان عرق کند یا تاولممکن است کفش

آیند، یک لباس عالی را هم خراب کنید.  هایتان بیرون میهایی که از کفشت با جوراباس

 .بدون جوراب نمایشی راه حلی است که شما نیاز دارید

پوشید، ظاهر  های کفش را میها به قدری کوتاه هستند که وقتی بیشتر مدلاین جوراب

 .شوندنمی
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، که آنها را به سبک ترین جوراب تبدیل می  آنها برای نشستن در زیر مچ پا ساخته شده اند

های شما  توان جوراب نامرئی نیز نامید، زیرا زمانی که کفشکند. طرح بدون نمایش را می

 .گیرد، قابل مشاهده نیست روی پاهایتان قرار می

زمانی که می خواهید ظاهری غیررسمی و بدون جوراب ایجاد کنید، این یک انتخاب خوب  

 .ابستانی استبرای کفش های ت 

های لوفر  ها را با جورابتوان آنتوان جوراب لوفر نیز نامید، زیرا میها را میاین جوراب

 .پوشید تا هیچ جورابی ظاهر نشود

 جوراب ساق کوتاه )تا مچ پا(  •

های معمولی یا چیزی که  های راحتی، کفشهای کوتاه مانند کفشکردید با کفشاگر فکر می

 .کند چه بپوشید، اینها عالی هستنداز پاهایتان محافظت می

های مچ پا نیز  های جوراب با طول مچ پا که جورابهمانطور که از نام آن پیداست، مدل

 .پوشاندیشوند، پای شما را فقط تا مچ پا م نامیده می

تر  جوراب های مچ پا گزینه ای عالی برای انواع کفش های کوتاه هستند. آنها همچنین کوتاه

 .هایی یک ربع هستنداز جوراب

اعتقاد بر این است که یک جفت جوراب گرم به طول مچ پا می تواند گردش خون بهتری  

 .داشته باشد و به شما در رسیدن به یک شب آرام کمک کند

 ربع  جوراب یک •

کمی بلندتر از جوراب های مچ پا، جوراب های طول یک چهارم از باالی مچ پا تا ساق پا  

امتداد دارند. جوراب های یک ربع برای کفش های معمولی و برای کسانی که قد بلندتر را  

 .دوست ندارند، قد خوبی است. جوراب های یک ربع طول جوراب خوبی هستند
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ند و از پشت پای شما در برابر تاول و نیش کفش محافظت  آنها پوشش خوبی به شما می ده

 .می کنند

مردان از این ها برای مقاصد حرفه ای استفاده می کنند. زنان معموال از این ها برای  

 .محافظت از پاهای خود استفاده می کنند

بیشتر برای مردان برای اهداف رسمی و غیر رسمی. خانم ها می توانند آنها را با کفش  

 .ی مخصوص دویدن خود بپوشندها

 جوراب ساق دار  •

 .جوراب های ساق دار از محبوب ترین و قابل تشخیص ترین انواع جوراب هستند

کند.  طور سنتی روی سرآستین آجدار هستند که تناسب خوبی ایجاد میجوراب ساق دار به

ه طول پاهای سانتیمتر ارتفاع دارند، بنابراین بسته ب  20تا  15از آنجایی که جوراب ها 

توانند تا عضالت ساق پا باال بروند. آنها محافظت و پوشش عالی می دهند. طراحی  شما، می

 .آجدار به نگه داشتن آن ها در جای خود کمک می کند

ها را تا کرد تا فقطه مچ پا را بپوشاند.  طور کامل پوشید یا آنتوان بهجوراب ساق دار را می

 .شوندهای ورزشی پوشیده مینامند، زیرا اغلب با کفشمی این مدل را جوراب کتانی نیز

روی، دویدن  های فیزیکی در فضای باز مانند پیادهها و برای فعالیتاین جورابها در زمستان

 .شوند و غیره استفاده می

اینها معموالً از مواد پشمی برای گرم نگه داشتن پاهای شما در زمستان، به ویژه برای  

یر فعالیت های بدنی هستند، تهیه می شوند. اینها همچنین در پارچه های  افرادی که درگ

 .شفاف و توری برای زنان عرضه می شوند
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 جوراب سه ربع )زیر زانو(  •

جوراب های بلند نیز نامیده می شوند، جوراب سه ربع پا تا چند سانتیمتر زیر زانو متوقف  

 .می شوند

 .این یک قد محبوب است که در طرح های جوراب های غیررسمی و مجلسی دیده می شود

جوراب سه ربع برای چکمه های بلند قد مناسبی هستند، این مدلها توسط خانم ها معموال  

 .ان در زمستان استفاده می شودزیر چکمه هایش

پوشیدن این جورابها می تواند دشوار باشد زیرا ممکن است بخواهند به سمت پایین سر  

 .بخورند. به دنبال یک جفت خوب باشید که برای ماندن در جای خود ساخته شده اند

 جوراب باالی زانو •

و نیز گفته می شود، تا  جوراب باالی زانو که به آنها جوراب ساق پا و جوراب های تا زان 

 .روی زانو می رسد

مدل های جوراب زانویی پوشش زیادی برای گرم نگه داشتن پاها در هوای سردتر فراهم  

 .می کنند و در انواع مختلف لباس های ورزشی دیده می شوند

اینها باالی زانوی شما می روند. یک ایده بسیار خوب برای خانم ها که آنها را با دامن ست  

د. اگر می خواهید کمی هنر به لباس خود اضافه کنید، می توانید جوراب های چاپ شده  کنن 

 .را نیز امتحان کنید

 جوراب ساق بلند باالی ران •

توانند جایگزین مناسبی برای  ها محبوب هستند، زیرا میهای بلند ران در بین خانمجوراب

 .دهندهایی باشند که تمام نیمه پایینی را پوشش میجوراب
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جوراب های بلند ران برای استایل ساخته شده اند اما هدف عملی گرم نگه داشتن پاها در  

 .هوای سرد در طرح های ضخیم تر را دارند

ها، از ظاهر بسیار شفاف و نازک گرفته  ها با انواع مواد مختلف در انواع سبکاین جوراب

بلند ران می توانند از باالی  اند. جوراب های های پشمی سنگین و ضخیم ساخته شدهتا طرح

 .زانو به باال هر طولی داشته باشند

 جوراب توری •

اند که  کنید که احتماالً به این دلیل نامگذاری شدههای توری حصاری دریافت میبا جوراب

 .ای هستندهای یک حصار زنجیرهچیزی شبیه به حلقه

ی کنند. آنها به شدت به خاطر مد  ناگفته نماند که این جوراب ها به سختی پوششی را ایجاد م

 .پوشیده می شوند و اغلب برای افزودن کمی جذابیت به هر ظاهری استفاده می شوند

های بلند تا  توان در هر طولی خریداری کرد، اما مدلهای توری حصاری را میجوراب

 .ران رایج هستند

 جوراب پارازین •

جوراب های شفاف ساخته شده از ترکیبی از پلی استر، اسپندکس و پنبه، به یکی از  

 .جدیدترین ترندهای جوراب تبدیل شده است

هایی نازک، چسبنده و تنگی هستند، آنها در بعضی از مدل ها تقریباً کامالً شفاف جوراب

 .هستند

سفید و رنگ پا عرضه   این جوراب ها همچنین در سالهای گذشته تنها در سه رنگ مشکی،

 .شد و باعث تزئین مچ پا بودند، تا با لباس های مختلف مطابقت داشته باشندمی
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 ساق شلواری •

ساپورت یا ساق شلواری همانند شلوار است و از مچ پا شروع می شود و تمام پا را می  

 .پوشاند. این جوراب می تواند پوششی تنگ و نازک و یا ضخیم و گرم داشته باشد

 اب شلواریجور •

جوراب شلواری مانند یک شلوار طراحی شده است با این تفاوت که تا سرانگشتهای پا را 

 .پوشاندمی

 .این مدل پرطرفدار را می تواند در دو طرح ساده و دکلته خریداری کرد

  این جورابها برای استایل هایی مناسب است که مانتوهای بلندتر از زانو دارند و یا لباس

 .اه باالی زانو استفاده می کنندمجلسی کوت 

 جوراب پشمی  •

جوراب های پشمی برای تامین گرما و محافظت در برابر سرما ساخته شده اند. جوراب  

 .های حرارتی ممکن است با تکنولوژی یا مواد خاصی ساخته شوند تا عایق تر باشند

اب های حرارتی  بسیاری از انواع جوراب ها نیز بسته به نحوه ساخت آنها می توانند جور

 .باشند
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 نکات مهم هنگام خرید جوراب زنانه 

جوراب زنانه ها در طرح ها و مدل های مختلف و همچنین جنس های متفاوتی تولید می  

 :شوند. برخی از این نکات در ادامه آورده شده است

 دوخت جوراب •

جوراب باید دارای دوخت مناسبی باشد، قسمت جلویی جوراب که انگشتان پا را پوشش می  

 .دهد باید دوخت تمیز و مرتبی داشته باشد

ده یا برآمدگی اضافی مشاهده شود، در کفش پا را اذیت کرده و احساس ناخوشایندی  اگر زائ 

 .به فرد دست خواهد داد

 .بنابراین در هنگام خرید به دوخت جوراب دقت کنید
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 توجه به فصل  •

جوراب را می بایست متناسب با فصل انتخاب نمایید، پوشیدن جوراب ضخیم در فصل  

 .ده و احساس گرمای مضاعفی را القا می کندتابستان تعریق پا را افزایش دا

همچنین به پا داشتن جوراب نازک در فصل سرما و زمستان موجب احساس سرمای  

 .بیشتری می شود

، گرم و ضخیم در فصل های پاییز و زمستان بهتر بوده و برای  بلند  زنانه جوراب خرید

 .می شود  فصول گرمی مانند بهار و تابستان جوراب های نازک تر پیشنهاد

 کاربرد جوراب •

جوراب متناسب با موقعیت انتخاب شود، جوراب را با توجه به مکانی که قصد رفتن دارید  

 .خریداری نمایید

همانطور که پیشتر توضیح داده شد، جورابی که برای رفتن به پیک نیک مناسب است را 

 .نمی توان برای مهمانی های رسمی استفاده نمود 

رفت، اما اگر  فانتزی زنانه جوراب خرید تانه می توان به سراغ برای دورهمی های دوس

، ساق دار و ضخیم مناسب تر می  اسپرت زنانه جوراب خرید قصد ورزش کردن دارید،

 .باشد

اگر هدفتان شرکت در یک جلسه رسمی است انتخاب یک جوراب نازک و کوتاه بهتر می  

 .باشد

 خاصیت کشسانی جوراب  •

کشسانی جوراب را در نظر داشته باشید، اگر کشی که دور مچ جوراب به کار رفته است  

 .خیلی تنگ باشد می تواند به پا آسیب رسانده و حس نامطلوبی در فرد ایجاد نماید
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از طرف دیگر گشاد بودن جوراب نیز ظاهری نامتناسب به استایل شما می دهد. لذا،  

 .انی مناسبی داشته باشدجورابی را خریداری نمایید که کشس

 جنس •

به الیاف به کار رفته در جنس جوراب دقت نمایید، بهترین نوع جوراب از الیاف نخ و  

 .ابریشم تشکیل شده است

از خرید جوراب هایی که از جنس پالستیک هستند خودداری نمایید. این نوع از جوراب ها  

 .تعریق پا را افزایش می دهند

 .اما بی کیفیت تنها هزینه اضافی برای شما به همراه دارد ارزان زنانه جوراب خرید

 .بنابراین به دنبال جورابی باشید که عالوه بر قیمت مناسب دارای جنس خوبی هم باشد
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 خرید جوراب زنانه

یکی از مهم ترین البسه ها بوده که  زنانه جوراب دهمانطور که پیشتر گفته ش •

انتخاب و خرید نوع مناسب آن می تواند از بروز بسیاری از ناراحتی ها جلوگیری  

 .نماید 

جوراب ها در مدل های متنوعی تولید و عرضه می شوند که می توانید با توجه به   •

 .د نوع لباس، فصل و فعالیت خود مناسب ترین مدل را انتخاب نمایی 

باالی زانو، مدل باالی   زنانه جوراب: عبارتند از زنانه  جوراب مدل های مختلف •

ران، سه ربع و یک ربع، مدل های فانتزی مانند کالج که در بین جوانان طرفدار 

 .زیادی دارد، جوراب های سرپنجه ای، انواع مختلف جوراب شلواری و غیره

 قیمت جوراب زنانه 

های مختلفی بستگی دارد که از جمله آن ها می توان  قیمت جوراب زنانه به فاکتور  •

 .به جنس، مدل آن، طرح جوراب و غیره اشاره نمود

معموال جوراب هایی که از الیاف نخ و ابریشم تولید می شوند قیمت بیشتری هم   •

 .دارند

 روش نگهداری از جوراب زنانه 

نگهداری از جوراب زنانه کار دشواری نبوده و تنها الزم است تا برخی نکات  •

حساس را رعایت نماید تا عمر مفید جوراب را افزایش داده و پس از مدتی از  

 .کیفیت آن کاسته نشود

برای مثال داشتن ناخن های بلند پا می تواند به الیاف جوراب آسیب رسانده و  •

 .موجب پاره شدن آن شود

ین شستن و قرار دادن جوراب در مقابل نور مستقیم خورشید نیز می تواند به  همچن  •

 .رنگ آن لطمه وارد کند 
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بهتر است جوراب را روی بخاری یا شوفاز با حرارت باال قرار ندهید این کار   •

 .باعث شل شدن کش جوراب می شود 

 جمع بندی خرید اینترنتی جوراب زنانه 

لی خاص باید از جورابی متناسب با همان تیپ  امروزه برای هر موقعیتی با استای  •

 .استفاده نمایید

 .پوشیدن جوراب ورزشی و اسپرت برای مهمانی های رسمی جلوه خوبی ندارد •

همچنین به پا داشتن یک جوراب مجلسی زنانه و نازک برای استفاده طوالنی مدت   •

 .شدن آن شود  و یا در حین ورزش می تواند باعث آسیب به پا یا زخم

بنابراین در زمان خرید جوراب به تمامی نکات ذکر شده در این مقاله دقت کرده و   •

 .آن را متناسب با سایز پای خود خریداری کنید 

پوشیدن جوراب کوچکتر از اندازه پا می تواند عالوه بر آسیب به پای شما به الیاف  •

 .جوراب نیز صدمه زده و موجب پارگی آن شود 

ی بزرگتر از پای خود نیز ظاهری ناموزون به استایل  همچنین به پا کردن جوراب  •

 .شما می دهد

از اهمیت پوشیدن جوراب غافل نشده و در انتخاب یک جوراب خوب وسواس   •

 .زیادی به خرج دهید

 .سعی کنید از متلایر با کیفیت باال خرید خود را برگزینید •

 


