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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                   

   بپوشیم شیک اما ساده لباس ونهچگ

 راهنمایی اینجا در. شوند بزرگترین توانند می قطعات ترین ساده حتی ، مد دنیای در

 زن ابزار بزرگترین مدک میکند .کم شیک و ساده لباس در شما به که دارد وجود

 احساس شود می باعث که ماست زندگی چیزهای ترین اصلی از یکی این. است

 آورد می ارمغان به روز که را آنچه تا باشیم آماده و باشیم داشته بیشتری اطمینان

 از یا کنند دنبال را سبک ترفندهای و نکات تا دارند تمایل ها خانم از بسیاری. ببرد

 مد وبالگ از ها ایده و روندها برای یا کنند استفاده خود عالقه مورد مد های آیکون

 و ها سکه شبیه بخواهیم که اندازه هر ، حال این با. کنند پیروی خود عالقه مورد

 ما های پول کیف که کنیم اعتراف باید ، کنیم می تحسین که باشیم نمادهایی

 . کنند تبدیل واقعیت به را ما خیاالت که ندارند را قدرت این اوقات گاهی

 این از استفاده با. نیست غیرممکن ماندن روز مد ، کردن خرج بدون ، حال این با

 بیرون خانه از امروز توانید می ، شیک اما ساده پوشیدن لباس نحوه مورد در نکات

 .اید دیده اینستاگرام در تازه که مدلی عنوان به برسید نظر به شیک و احساس بروید

 

 ترین ساده تبدیل ، هستند روبرو آن با مد در زنان که چالشی بزرگترین از یکی

 بودجه با اگر خصوص به ، است آنها قطعات ترین شیک به خود لباس کمد قطعات

 ، شوند می غافل خود موارد ترین ابتدایی از اغلب زنان. کنید می لباس خرید مشخص

. دارید احتیاج آنها به دانید می آنچه از بیش زیرا دارید نگه را آنها باشید مطمئن اما

 اینکه یا باشید داشته خرما شب ، بخورید ناهار خود دوستان با است قرار آیا که این



 t.me/jadidpdf      کانال تلگرام                        سایت تخصصی دکترجدید                  

 برای نکته چند اینجا در ، بگیرید قرار تأثیر تحت خود ساالنه کاری مهمانی در بتوانید

 .کند می ک.بدانند خانمها همه باید که است شده طراحی ظاهر یک

 

 .شود می شروع زیر لباس با چیز همه

. اوست زیر لباس ، زنانه لباس کمد در مورد ترین گرفته نادیده و ترین ابتدایی احتماالً

 زن هر و است قطعات مهمترین از یکی واقع در ، رسد می اهمیت بی نظر به هرچه

  با باشد دلپذیر بیشتر که لباسی و بند سینه نوع از حتماً. دارد آنها از پر کمد یک

 نامرتب زیر لباس از ناشی برآمدگی آن داشتن از را شما شلوار که بپوشید زیر لباس

 نقایص به ابتال از و کنید ایجاد چاپلوسانه رخ نیم یک که است این هدف. کند حفظ

 .کنید جلوگیری خود لباس کمد

 

 .کنید بررسی را هوا

. کنید بررسی روز برای را هوا بار هر و کنید یاری را خودتان ، کاری هر شروع از قبل

 ، دهید انجام شیک و ساده لباس برای تالش هنگام توانید می که اشتباهی بزرگترین

 سرد های باد از خود وپوشاندن خود عالقه مورد دامن و زنانه دامن  با رفتن بیرون

 .کند می ذخیره را شما روز کل و کشد نمی طول دقیقه دو از بیشتر این. است

 

 .مناسبت برای لباس
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 یا کار محل یا مهمانی در لباس بدترین دهید انجام خواهید می که کاری آخرین

 "آن گرفتن" معادل پوشیدن لباس اساس این بر. است مکانی هر در بودن صادقانه

 مهمانی یک یا شلوغ مجلسی لباس ، رسمی نیمه لباس لباس آیا که این. است

 داشته  خود درذهن ، خود لباس انتخاب هنگام حتما ، است باال کیفیت با شام

 بی ظاهر به و جال اید گرفته قرار جمع در که حالی در همه که است این ایده. باشید

 ، گوید می زیادی چیزهای خود ارائه چگونگی مورد در شما لباس. برسید نظر به دردسر

 .کنید فکر بار دو ، دفتراداره به( ها حالت)ها استایلتوس آن پوشیدن از قبل بنابراین

 

 .بپوشید را خود مناسب های لباس بهترین

 یا خورد نمی آنها درد به دیگر یا که دارند لباس از پر کمد یک ها خانم از بسیاری

 تی از که است آن وقت. دارد آنها پوشیدن به تمایل هم هنوز اما ، است بزرگ خیلی

 خفه را شما کمر خط که الغر جین شلوار آن یا و پسرتان دوست اندازه از بیش شرت

 چرخشی قطعات و لباس کمد از مرتباً ها خانم ترین شیک. کنید خداحافظی کند می

 ، نیست مناسب اگر: کنید دنبال را اساسی قانون این فقط. شوند می روز به خود

 .شوید خالص

 خیر؟ یا بله — برش

 سر. کنید  عشقوالنه و نفس به اعتماد احساس دوباره که است آن وقت! بله بله بله

 اضافه گشاد و بلند جوراب شلوار چند. نترسید آنها از استفاده از و بگیرید باال را خود

 هنگامی. برسید نظر به سبک ملکه یک مانند شود می باعث دو این ترکیب و کنید

 شخصیت و عمق شما شخصی سبک به ، کنید می بازی تناسب و تناسب با شما که

 .شوید می ظاهر شیک بسیار و افزایید می
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 .بپیچید چرمی ژاکت آن در را خود

. باید ، نکند را کار این اگر و باشد داشته خود کمد در عدد چند یا یک زن هر شاید

 را شما ظاهر واقعاً تواند می ساده لباس یک باالی در چرمی ژاکت یک کردن اضافه

 ژاکت آن روی ، روزمره نوع جین شلوار و شرت تی  ،اگر است ساده آن.  کند مشخص

 شانه: مد نکته. کند می متحول را شما چگونه که کنید توجه و بپوشید را سیاه چرمی

 با توپی یک تا شود می باعث این و کنید مزین خود چرمی ژاکت با را خود های

 می اضافه شما لباس کل به را تر پیچیده و براق احساس این. شود ایجاد آستین

 .کند

 

 (.جزئی) بکشید را خود پیراهن

 خیره لباس انتخاب برای یا است لباسشویی روز اوقات گاهی - باشیم واقعی بیایید

 شلوار جفت و شما عالقه مورد شرت تی ، دارید شما آنچه. هستید تنبل خیلی کننده

 در فقط را آن و کنید پرتاب ابتدایی کمربند با را بد پسر آن. است چسبان جین

 و دردسر بی ظاهری برای ،(ببندید جلو در کمربند بدون را شرت تی) ببندید جلو قسمت

 .شیک

 

 .کنید بلند کاله با را آن

 است این تر شیک و شما لباس تکمیل برای شده طراحی ظاهر یک ساده نکته یک

 کالسیک فدورا یک ، پهن صورت به تواند می این. کنید پرتاب آن روی را کاله یک که
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 ، کنید استفاده که بگیرید تصمیم کاله از هرچه. باشد فرانسوی بور یک شاید یا ،

 توجه کاله این ، کنید می استفاده آن از که بار هر و کند می تعریف را شما لباس

 .نترسید آن از استفاده از است؛ مد بیانیه یک این. کند می جلب خود به را بیشتری

 

 .بگیرید را عینک

 کار به  را آنها و کنید استفاده آنها از. دارد را خود عالقه مورد آفتابی عینک زن هر

 وقت صبح که را چشم آرایش و افزایند می شما چهره به را تقارن آنها. بگیرید

 برابر در شما چشمان از محافظت: دارند هدف چندین آنها. میکند جایگزین نداشتید

 عنوان به آنها از توان می حتی و شما آرایش کردن پنهان ، خورشید شدید های اشعه

 خوبی ظاهر همیشه ، بپوشید را آنها بخواهید که دلیلی هر به. کرد استفاده پیشانی

 .دارند

 

 .کنید همراه جانبی لوازم با را آن

 کمد مخلوط برای راه بهترین! من مال اوه ، روسری ، دستی های کیف ، جواهرات

 به اصلی ساعت یک کردن اضافه. است جانبی لوازم از پر کمد یک داشتن شما لباس

 گردنبند آن کردن اضافه یا سبک ژاکت روی بر روسری پوشیدن ، خیابانی لباس سبک

 لوازم که نترسید. باشد شما لباس کننده تعیین عنصر تواند می شما توالی لباس به

 ، گرفتید کار این انجام به تصمیم اگر اما کنید منطبق و مخلوط هم با را جانبی

 !کنید انتخاب عاقالنه
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 .کنید حفظ را خود شخصی سبک

. باشید خودتان فقط که است این کرد خواهید دریافت تاکنون که مد توصیه بزرگترین

 اما ، بگیرید الهام خود عالقه مورد مدلهای و مشهور افراد از توانید می مطمئناً

 و گیرد می سرچشمه ما درون از ما سبک. باشید صادق  خودتان به نسبت همیشه

 بپوشید ترهستید راحت و میخواهید که طورآن را خود لباس. است خودمان از نمایشی

 .پوشید می که هستید چیزی همان شما ، همه از پس. کنید دنبال را آن و

 تهیه و ترجمه: دکترحسین جدید                            
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