
 مجلسی هایلباس دوخت بهترین پارچه ها برای

 وجود ارتباطی ،کنیممی تن بر که لباسی و ما شخصیت از مردم برداشتبین  همیشه که است این واقعیت !نیست کاران به نیازی

 ایجاد خود ذهن در ما از دیگران که تصویری به ،لباس ظرافت کلی طور به و آن دوخت چگونگی و آن رنگ و پارچه نوع .دارد

 کنند نقش دارد.می

 

 چرا دوخت لباس مجلسی؟
 لباسی شوید و کار این به موفق اگر هم گاهی و کنید پیدا را است اندلت ببا که مجلسی لباس نتوانید است ممکن متعدد دالیل به 

ها خرید پارچه خانم. بنابراین خیلی از امکان خرید آن را نداشته باشید قیمتسایز یا به لحاظ  د،پیدا کنی تانمطابق میل خودصددرصد 

 ایپارچه چه که ها این استقبیل از خانم این روبروی چالش ترینبزرگ حاال .نددهبر خرید لباس آماده ترجیح میو دوخت لباس را 

 .دارد فرد استایل  در زیادی نقش پارچه زیبایی و ظرافت .باشد مناسب مجلسی لباس برای که کنند خریداری

 یدست نگه دارید و این مقاله فعالً ،ای برای لباس مجلسی شما مناسب استچه پارچه که هستید پرسش این به پاسخ دنبال به اگر پس

 .کوتاه فروشگاه اینترنتی ست و مد را با دقت مطالعه کنید

 

 

 



 های مجلسیهای مناسب برای لباسپارچه
 ،د بحث اصلی شویموار که آن از پیش .کندمی نهادپیش را هاپارچه نوع این ،زنانه مجلسی هایلباس برایست و مُد  اینترنتی فروشگاه

  . توان برای هر مناسبتی استفاده کردای را نمینقش دارد و هر پارچهدر استایل شما هم ه نوع پارچه ککنیم به شما یادآوری می

 

 پارچه ساتن

 

 

 

ساتن را پیشنهاد  شما پارچه بهما  هستید، خوش اندام و بسیار خوش فرم ،اگر به دنبال ظاهری درخشان

 تولید مصنوعی الیاف یا و پنبه ،پشم ،ابریشم الیاف وسیله به ساتن پارچه معموالً کنیم.می

 .دارند مات پشت و براق یرویه یک ،مرغوب ساتن هایپارچه .شودمی

 

 

 

 تپارچه ژورژ
 

 

 سازدست الیاف نوع یک که شودمی استفاده استر پلی ژورژت از یپارچه تولید برای امروزه

 به مجلسی یپارچه نوع سه باشد قرار اگر .است برخوردار سبک بسیار بافتاز یک  ژورژت .است

 .بود خواهد رژتژو آنها از یکی نکنید شک ،کنیم پیشنهاد شما

 

 
 

 پارچه توری
توانید می ای کهدجهدارد که با توجه به سلیقه و بو فیمختل انواع توری یپارچه

 که وری با توجه به کاربردیت ، انواع مختلفی دارد.یکی از آنها را خریداری کنید

 عنوان به گاهی اوقات توری .است برخوردار زیادی تنوع از ،دارید انتظار آن از

  .گیردمی قرار استفاده مورد دیگر هایپارچه مکمل و کننده تسِ

 

 
 



 پارچه مخمل

 تواندمی، مخمل گردندال یک لباس مجلسی شیک و سنگین میدنببه یی که هاخانم برای

 ظریف و دوام با ،ایست خوش ،درخشان پارچۀ یک مخمل .باشد کاندیداها بهترین از یکی

آن  مصنوعی انواع ولی ؛شودمی تولید ابریشمی الیاف کمک با مخمل پارچه معموالً .است

ولی زیبایی و  ؛های مجلسی بیشتر بودلباس بین در مخمل نفوذ گذشته در .دارد وجود هم

  .یت و توجه خاصی برخوردار باشدماندگاری آن باعث شده که همچنان از محبوبّ

 

 پارچه کرپ

ی اصلی آن را مشخصه ،وجود دارند پارچۀ کرپکه بر روی سطح  یظریفو های ریز کچرو

 جزو را کرپ یپارچه که است کافی زیبا و فرد به منحصر یمشخصه همین .دهندتشکیل می

 دوخت معموالً .کنیم قلمداد مجلسی هایلباس دوخت برای صدرنشین هایپارچه از یکی

 این از .وجود دارد آن در تریکم خطای و ترآسان هاپارچه سایر با مقایسه در کرپ پارچه

 تازه که نیکسا رفته است. معموالًمجلسی به شمار میهای رطرفدارترین پارچهیکی از پُ ،گذشته

 کرپ هایپارچه روی دهندمی ترجیح خود اول سفارشات در ،اندشده خیاطی یحرفه وارد

  .دنکن کار

 

 پارچه شیفون
 یپارچه شیفون یک .شودابریشم و ریون تولید می ،پارچه شیفون از الیاف گوناگون مثل پنبه

 که شده باعث شیفون بودن ایست خوش و فرمی خوش ست.ا ایستبسیار سبک و خوش 

 است ایگونهبه شیفون بافت. باشد زنانه مجلسی های لباس برای هاگزینه ترین مهم از یکی

های مجلسی همین دلیل بسیار خنک است و برای لباس به .دهدمی را هوا مبادله امکان که

 .رودبه شمار می مناسببسیار  یتابستانی یک گزینه

  

 

 

 رگانزااُ پارچه
 خود خاص های ویژگی دارای یک هر که شودمی تولید ابریشمی و مصنوعی الیاف از رگانزااُ

بسیار سبک با  یپارچه یک ،ابریشمی الیاف یوسیله به شده تولید نوع ویژه به ارگانزا .هستند

 ارگانزا پارچه هایویژگی ترین مهم از یکی باشد.میظاهری دلنشین و مورد پسند هر سلیقه 

 دوخت برای هم و امروزی و مدرن هایمدل دوخت برای هم آن از توانمی که است این

 .کرد استفاده و کالسیک سنتی هایمدل

 



 پارچه نئوپرن
 نئوپرن قلمداد کرد. هاپارچه بین در شکنی سنت نوع یک باید رانئوپرن 

 همین به .شودنمی چروک هرگز که است بادوام و نرم بسیار یپارچه یک

 که هاییپارچه همه به را پارچه این امروزی جوان هایخانم از خیلی دلیل

  .دهندمی ترجیح شد اشاره باال در

خود  بخشی از موفقیتطراحان لباس این نکته را نیز از ما پذیرا باشید که 

های جدید مثل نئوپرن پارچه یهای جدید و نوآورانهمدیون طرح را

 به و دارد قرار خود کامل محبوبیت راه ابتدای در هنوز نئوپرن .هستند

 .دشومی دوخته و بریده آسانی به بودن بادوام و ضخیم دلیل

 

 ها را به همه افراد توصیه کرد.ارچهانواع پ یتوان همهدر باال به صورت کلی هستند و نمیالبته مطالب گفته شده 

 پذیری انعطاف ،رنگ جمله از دیگری پارامترهای به آن، جنس از نظر صرف خود، مجلسی لباس برای پارچه خرید از پیش لذا

 را مناسب یپارچه ،خود اندام  و سن به توجه با و داشته باشید توجه نیز پارچه گل نوع و طرح ،چسبندگی ،ضخامت )آهار داشتن(،

 .نمایید انتخاب

  خواهد بود.اما بدون تردید معرف سلیقه شما  ؛شما نیستگویای شخصیت شما کنید پارچه و لباس ن فراموش

 

 

  
 

 


