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دارای انواع و اقسام متفاوتی می باشد. از همین رو با هر نوع استایل و لباسی  زنانه شال

 می توانید یک نمونه مناسب از شال را ست نمایید.

 شال ها با توجه به فصل و مکانی که به سر می شوند، جنس های متفاوتی دارند.

برخی از آنها سبک و نخی می باشند که برای فصل تابستان گزینه خوبی هستند و برخی 

 دیگر کلفت می باشند که در فصول سرد مورد استفاده قرار می گیرند.

بسیار مهم است که فرد فرم صورت خود را در نظر  شیک زنانه شال خرید در زمان

 بگیرد.

می توان به شکل های مختلف روی سر  به صورت کلی بیان می شود که چون شال ها را

قرار داد و به صورت زاویه بخشید، از همین رو به هر نوع فرم صورتی می توانند یک 

 زیبایی خاص ارائه دهند.

 راهنمای خرید آنالین شال زنانه

یا اسپرت را دارید، الزم است تا به موارد متفاوتی دقت  مجلسی زنانه شال خرید اگر قصد

 برخی از این نکات در زیر لیست شده اند که می توانید مطالعه کنید.داشته باشید. 

 طرح و رنگ 

خود باید حتما مد نظر قرار دهید، طرح و رنگ  جدید زنانه شال خرید اولین موردی که در

 آن می باشد.

به صورت کلی می توان بیان نمود که طرح موجود روی شال ها یا اسپرت و ساده هستند یا 

 د.سنتی می باشن

 عموما مواردی که طرح سنتی دارند برای افرادی پیشنهاد می شوند که سن بیشتری دارند.

 جنس شال 
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در زمان خرید مهم است که حتما جنس شال خود را مدنظر قرار دهید. بهترین شال، شالی 

 است که به راحتی روی سر شما بماند و سر نخورد.

نخورد. برای   در این صورت دیگر نیاز نیست تا همواره مراقب شال خود باشید که چین

 فصل های گرم بیشتر پیشنهاد می شود که از شال های حریر و نخی بهره ببرید.

برای روزهای گرم، شال های ابریشمی نیز گزینه خوبی هستند. از سوی دیگر برای فصول 

 یشتر استقبال می شود.سرد از جنس هایی چون پشم و مخمل ب

این موارد   برای روزهای سرد، یک انتخاب خوب است. موهر زنانه شال خرید همچنین

 مقاومت باالیی نیز دارند.

 اندازه و سایز شال 

سانتی متر می باشد. اگر عرض شال شما از این  60*180یک شال استاندارد دارای ابعاد 

 به مشکل برخورد نمایید. مورد کمتر باشد، ممکن است حین سر کردن شال

 شال هایی که عرض کم دارند را نمی توان تا نمود و روی سر گذاشت.

 نکات مهم هنگام خرید شال زنانه

یا تابستانی نکات زیادی وجود دارند که باید مدنظر قرار  زمستانی زنانه شال خرید در زمان

 داده شوند.

اب خوبی داشته باشید، الزم است تا به اگر بین طرح های موجود در بازار نمی توانید انتخ

 موارد زیر توجه نمایید:

  .شال هایی که در بازار وجود دارند می توانند طرح های شلوغ یا ساده داشته باشند

طرح های ساده توجه را به صورت شما معطوف می نمایند اما طرح های پیچیده و 

لیل افرادی که عیب و شلوغ تمرکز را از روی صورت شما کم می کنند. به همین د

 نقصی روی صورت خود دارند، اغلب از طرح های شلوغ بهره می برند.
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  افرادی که به طرح های سنتی عالقه دارند، می توانند از شال های گلدوزی شده بهره

 ببرند. این موارد اغلب در بخش حاشیه خود دارای نقش و نگار می باشند.

  اگر جزو آن دسته از افراد می باشید که به تیپ های اسپرت و ساده عالقه دارند، می

توانید از شال های پوم دار بهره ببرید. این موارد اگر به رنگ پاستیلی یا روشن 

 باشند، زیبایی چشمگیری دارند.

  بعضی افراد دوست دارند تا یک شال تهیه نمایند که با اغلب لباس های آنان ست

. در این صورت پیشنهاد می کنیم تا از شال های گلدار استفاده کنند. طرح های شود

 نوستالژیک اغلب سلیقه ها را به سمت خود جلب می نمایند.

 خرید شال زنانه

 و کاربردی الزم است تا ابتدا بودجه خود را مشخص  ارزان زنانه شال خرید برای

 نمایید.

 متناسب با چهره و فرم صورت شما  سپس باید بررسی نمایید که چه نوع طرحی

 است.

  از سوی دیگر باید حتما در نظر داشته باشید که شال مدنظر شما در چه مکانی قرار

 است به سر شود.

 .به طور مثال شال های ابریشمی برای استفاده روزمره گزینه خوبی نمی باشند 

 شوی شال است.نکته دیگری که باید حتما در زمان خرید به آن دقت شود، نحوه شست 

 .این مورد را می توانید از برچسب درج شده روی شال یا فروشنده جویا شوید 

 قیمت شال زنانه

 دارای انواع  زنانه شال با توجه به نکات که در باال بیان شد، می توان دریافت که

 متفاوتی می باشد و قیمت آنها نیز با هم متفاوت می باشد.
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 یفیت چاپ و فروشگاه روی قیمت تاثیر دارند.موارد چون اندازه، جنس، طرح، ک 

  در حال حاضر شال های مجلسی که از ابریشم تولید می شوند دارای قیمت به نسبت

 بیشتری هستند.

 روش نگهداری از شال زنانه

شما طول عمر بیشتری داشته باشد، الزم است تا موارد متفاوتی را  زنانه شال برای اینکه

 مدنظر قرار دهید. برخی از این نکات به قرار زیر می باشند:

  شال های خود را در ماشین لباسشویی قرار ندهید. با این کار تارو پود شال به هم

 میپیچد و احتمال پاره شدن آن وجود دارد.

 گ نزنید. این کار موجب می شود تا بافت شال سست در زمان شستن شال، آن را چن

 شود. همچنین بهتر است که برای شستشو از آب گرم استفاده نشود.

 خود را پس از شستشو خشک نمایید، بهتر است که آن را پهن  زنانه شال برای اینکه

نموده و اجازه دهید تا خشک شود. البته شال های ابریشمی را می توانید بین دو حوله 

قرار دهید تا آب آن به خوبی گرفته شود. هیچ وقت برای گرفتن آب شال، آن را 

 نچالنید. با این کار شال شما بافت خود را از دست می دهد.

  برای اتو نمودن شال ها از روش غیرمستقیم استفاده کنید. قرار دادن اتو به صورت

 مستقیم روی پارچه، به تار و پود آن آسیب وارد می کند.

 بندی خرید اینترنتی شال زنانه جمع

کار آسانی  زنانه شال با توجه به مواردی که در باال بیان شد، میتوان بیان نمود که خرید

نمی باشد و الزم است تا فاکتورهای متفاوتی در نظر گرفته شود. دقت نمایید که همواره 

 شال را بر اساس هدف، بودجه و فرم صورت خود خریداری نمایید.

 


