ﺷﺎل ﻣﺒﻠﻤﺎن
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎت اﺻﻠ و ﮐﻠﯿﺪی آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺒﻞ اﺳﺘﯿﻞ در ﻓﻀﺎی داﺧﻠ ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ از ﻣﺒﻞ راﺣﺘ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻣﺎ در
اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺰ ﻋﺴﻠﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﺷﻮد و ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﮐﻨﯿﻢ دﯾﺮ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺮای دﯾﺰاﯾﻦ داﺧﻠ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎل ﻣﺒﻞ ﭼﻬﺮه زﯾﺒﺎﺗﺮی را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺑﺨﺸﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﻞﻫﺎی رﻧ و
ﮐﻮﺳﻦﻫﺎی رﻧﺎرﻧ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای دﯾﺰاﯾﻦ داﺧﻠ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﺷﺎل ﻣﺒﻞ اﯾﻦ
ﭼﺸﻢﻧﻮازی را اداﻣﻪدار ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺒﻞ راﺣﺘ از ﺷﺎل ﻣﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎل ﻣﺒﻞﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎز و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﺮای ﺷﺎل ﻣﺒﻞ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ .ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮐﺎور ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺜﯿﻒ
ﺷﺪن ﻣﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎاده ﻣ ﺷﻮد و ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺰﯾﯿﻨ دارد .ﺑﻌﻀ از اﻓﺮاد ﻫﻢ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﺮﻣ روی ﻣﺒﺎ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از آن ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ ﻫﺪﻓﺘﺎن را از اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎل
ﻣﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﻞ
ﺷﺎل ﻣﺒﻞ را ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﯾ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺷﺎل ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﻞ را
ﭘﻮﺷﺶ داده و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺣﻢ ﮐﺎور را ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺷﺐ ﻫﺎی ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺪه آل و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺘﻮﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﺑﺎﻓﺘﻨ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎل ﻣﺒﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺒﻠﻤﺎن
ﻧﺸﯿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺒﻞ ﺗ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪﻟ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﺣﺘ ﺣﯿﺎط ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﻪ ﻣﺒﻞ
ﯾ دﯾﺮ از روش ﻫﺎی ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن ﺷﺎل روی ﻣﺒﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده روی دﺳﺘﻪ ﻣﺒﻞ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺪازه ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮﭼ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روی دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﯿﺮد ﯾﺎ ﺗﺎ روی زﻣﯿﻦ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣ
ﮔﺮدد .اﯾﻦ روش ﺣﺎﻟﺖ دﮐﻮراﺗﯿﻮ و ژورﻧﺎﻟ زﯾﺒﺎﯾ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن
ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺎرﭼﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺎل را ﺑﺪوزﯾﺪ.
ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن روی ﺗﯿﻪ ﮔﺎه ﻣﺒﻞ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﯿﻠ از ﻣﺎ آﺷﻨﺎﺗﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮار دادن ﺷﺎل ﻣﺒﻞ روی ﺗﯿﻪ ﮔﺎه ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ روی دﺳﺘﻪ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺣﺘ ﺗﺎ روی زﻣﯿﻦ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﯾ ﻣﺪل ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺰﯾﯿﻨ آن را ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎل را

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻞ روی ﻣﺒﻞ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﺳﻦ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر آن ،ﺗﻨﻮع ﭼﺸﻤﯿﺮی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ﻗﺮار ﮔﯿﺮی روی ﻧﺸﯿﻤﻦ ﮔﺎه ﻣﺒﻞ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺎل ﻫﺎی ﮐﻮﭼ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺎل ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻘﻂ از ﯾ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ
ﺷﻞ ﮐﻮﭼ ﺑﺮای ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن روی ﻣﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋﺲ ،ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎ روی زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎل ﻫﺎی ﺧﺰدار و ﺣﺘ ﻣﺨﻤﻞ را در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﻢ .زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺬاب
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺲ ﮔﺮﻣ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﺎﺻ را ﻫﻢ اﻟﻘﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎل روی ﭘﻮف
آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن ﺷﺎل روی ﭘﺎف و ﻣﺒﻞ ﮐﻮﺳﻨ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺪازه ﺷﺎل را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﭘﺎف را
در ﺑﺮ ﺑﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﺰدار و ﻣﺨﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑ در ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻧﺘﻪ آﺧﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎل ﻣﺒﻞ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رﻧ آن اﺳﺖ .رﻧ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ رﻧ ﻫﺎی ﺧﻨﺜ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻤﺎﻧ ﺳﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎل ﻣﺒﻞ رﻧ ﻫﺎ را ﻫﻢ وارد ﻓﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﭘﺎرﭼﻪ
ﻫﺎی رﻧﺎرﻧ اﻣﺎ در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .روش ﺳﺎده ﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب رﻧ ﻫﻢ اﻟﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از رﻧ ﮐﻮﺳﻦ ﻫﺎی روی ﻣﺒﻞ
اﺳﺖ.

