
 کاله و دستکش زنانه زمستانه با خریدی آسان 

کاله و دستکش زنانه یکی از مهم ترین پوشاک برای فصل پاییز و زمستان می باشند که در گرم نگهداشتن سر و دست ها  

نقش مهمی ایفا می کنند. امروزه تنوع مدل های کاله و همچنین دستکش های زمستانی بسیار باال است و به همین علت 

 .انتخاب صحیح و مناسب از بین آن ها کمی دشوار است

  راهنمای خرید کاله ودستکش مردانه و زنانه

یکی از بهترین راهکار ها برای گرم نگهداشتن بدن در روز های زمستان استفاده کاله و دستکش است. زیرا گرم نگهداشتن 

ست  سر و دست ها تاثیر زیادی در حفظ گرمای بدنتان دارد. چنانچه قصد خرید کاله ودستکش مردانه یا زنانه دارید بهتر ا

 .قبل از خرید به معیار های ذکر شده در توضیحات زیر توجه کنید تا انتخاب خوب و مطمئنی داشته باشید

 

 دستکش و کاله 

 معیار های مهم خرید کاله زمستانه

 سایز کاله زمستانه  •



سایز، یکی از مهم ترین مواردی است که در حین خرید کاله زمستانه باید به آن توجه داشته باشید. سایز کاله باید جوری 

باشد که به راحتی بتواند تمام قسمت سر شما را پوشش دهد. بهتر است لبه های کاله حتما گوش هایتان را به طور کامل  

شش دهد تا گوش ها نیز از سرمای زمستان در امان باشندپو . 

توجه داشته باشید که کاله باید کمی تنگ باشد تا عالوه بر گرم نگه داشتن سر، در هوای بادی و طوفانی از سرتان نیفتد.  

ر بازار دارای حالت  البته نباید تنگی آن به قدری باشد که باعث ایجاد فشار زیاد به سرتان شود. بیشتر کاله های موجود د

کشسانی هستند و عالوه بر این که به خوبی سر و اطراف آن را می پوشانند، فشار زیادی نیز به آن وارد نمی کنند. به طور  

کلی در حالت ایده آل سایز کاله زمستانی باید طوری باشد که عالوه بر سر، گوش ها و همچنین قسمتی از باالی پیشانی را 

 .پوشش دهد

ه زمستانی جنس کال •  

بهترین نوع کاله های زمستانی برای پوشاندن سر جهت گرم نگه داشتن از سرمای زمستان قطعا مدل های پشمی و پلی  

استری هستند. مدل هایی که با ترکیب جنس پشم و پلی استر دوخته می شوند عمدتا کیفیت بسیار عالی داشته و قابلیت بسیار  

 .خوبی برای گرم نگه داشتن سر دارند

البته بهتر است در حین خرید کاله پشمی دقت باالیی به خرج دهید زیرا امروزه برخی مدل های به ظاهر پشمی هستند اما  

کیفیت بسیار پایینی دارند و نمی توانند در گرم نگه داشتن سر به خوبی عمل کنند. کاله ها با جنس های دیگری نیز وجود  

ای گرم و باکیفیت می تواند به مدل های نمدی، خز و .. اشاره کرددارد که کیفیت خوبی دارند. از پارچه ه . 



 

 نوع و شکل صورت •

می باشد. برای هر نوع از  مورد دیگری که بهتر است در حین خرید کاله زمستانی به آن توجه کنید، شکل و فرم صورتتان 

فرم صورت، مدل های متفاوتی از انواع کاله وجود دارد. طبیعتا اگر از کاله متناسب با فرم صورتتان استفاده کنید، در 

 .استایل و تیپ شما تاثیرات فوق العاده ای خواهد داشت

 رنگ  •

ورزشی عموما دارای رنگ های شاد و   رنگ کاله به سبک و استایل پوشش شما بستگی دارد. به عنوان مثال کاله های

 .روشن مانند آبی، قرمز، بنفش و ... می باشند

اگر قصد خرید کاله زمستانه برای ورزش دارید بهتر است به سراغ رنگ های جاندار و روشن بروید. چنانچه برای استایل  

خنثی مانند سرمه ای، مشکی، های کژوال، رسمی و نیمه رسمی قصد خرید کاله دارید، بهتر است رنگ های تیره و 

 .خاکستری، قهوه ای و ... انتخاب کنید

انتخاب رنگ به جنسیت افراد نیز بستگی دارد. به عنوان مثال بیشتر مدل های کاله ودستکش مردانه رنگ های خنثی و تیره  

 .دارند



 

 کاله مردانه

 انواع مدل های کاله های زمستانی

مدل های متنوعی از انواع کاله های زمستانی وجود دارند که هر یک برای سبک خاصی از استایل شما می توانند مناسب  

 .باشند

 مدل بیانی  •

می باشد. این سبک از کاله های زمستانی   Beanie یکی از محبوب ترین سبک های کاله زمستانی، مدل بیانی یا همان

 .عمدتا برای تیپ و استایل های عادی و روزمره مناسب هستند و برای سبک های رسمی گزینه ایده آلی محسوب نمی شوند

و پشم دوخته می شوند و در گرم نگه داشتن سر بسیار خوب عمل   این سبک از کاله های زمستانی عموما از جنس پلی استر

می کنند. تنوع این مدل از کاله ها بسیار زیادی است و در رنگ بندی های مختلف به فروش میرسند. طرح بافت این کاله ها  

 .عموما ساده و شیک است

 کاله های بابل  •



م سن و سال مانند کودکان و نوجوانان مناسب است. کاله های یک سبک دیگر از کاله های زمستانی که عموما برای افراد ک

بابل به کاله هایی گفته می شود که باالی سر آن ها یک توپ نخی و خز دار قرار دارد. در گذشته این مدل از کاله های  

سبک استفاده می  زمستانی بیشتر برای کودکان مورد استفاده قرار می گرفت اما در سال های اخیر بزرگساالن نیز از این 

 .کنند و جزو مد روز دنیا به حساب می آید

این سبک از کاله ها بیشتر برای افرادی مناسب است که صورت بیضی یا مستطیلی شکل دارند. طرح ها و رنگ بندی های 

و برای روز های  کاله های بابل تنوع بسیار باالیی دارد. معموال بیشتر آن ها از جنس پلی استر یا اکریلیک دوخته می شوند 

 .سرد انتخاب خوبی هستند

 کاله های تراپر  •

یکی دیگر از سبک های کاله زمستانی، مدل های تراپر یا همان هوانوردی است. این سبک از کاله ها ظاهر متفاوت تری  

 .دارند. کاله های تراپر بیشتر قسمت های سر را پوشش می دهند و به خوبی گرمای سر را حفظ می کنند

ی تراپر دارای محافظ گوش هستند و می توانند گوشهایتان را در برابر هوای سرد حفظ کنند. محافظ های گوش در  کاله ها

این سبک کاله ها قابلیت جداسازی دارند. جنس این دسته از کاله ها عموما از نوع چرم و پشم است و تا حد زیادی مشابه  

 .هستند Ushanka کاله های روسی

ی تراپر خزدار هستند. قسمت جلوی آن ها تا پیشانی پایین میاید و سر را به خوبی پوشش می دهد. معموال اکثر مدل ها

عموما این سبک از کاله ها برای مناطق کوهستانی که شدت سرمای زمستان زیاد است، گزینه خوبی به شمار می رود.  

 .خرید کاله های تراپر هم برای مردان و هم زنان مناسب است

 نکات مهم در خرید دستکش زمستانه

در حین خرید دستکش زمستانه باید معیار های متعددی را در نظر داشته باشید که مهم ترین آن ها جنس پارچه است. 

دستکش های زمستانی از جنس های مختلفی مانند چرم، پشم، پلی استر و... دوخته می شوند. بهترین نوع دستکش زمستانی  

شمیری هستند. زیرا در برابر سرما بسیار مقاوم بوده و در فصول سرد می توانند گرمای دستان شما را  مدل های پشمی و ک

 .به خوبی حفظ کنند. اگر قصد خرید دستکش های چرمی دارید، بهتر است پارچه داخلی آن ترکیب پشم و پلی استر باشد

شما را به    باید تا باالی مچ دستتان باال بیاید و دستاندر زمان خرید دستکش زمستانه حتما به سایز آن توجه کنید. دستکش 

 .خوبی پوشش دهد. همچنین سایز دستکش باید به گونه ای باشد که بتوانید دستتان و انگشتانتان را به راحتی باز و بسته کنید

های انگشتی   دستکش های زمستانی در سبک های مختلف تولید و عرضه می شوند. یکی از ترند های روز دنیا، دستکش

می باشد. این دستکش ها نوک انگشتان را پوشش نمی دهند و به این ترتیب شخص می تواند به راحتی کار های مختلف خود 

 .مانند استفاده کردن از گوشی لمسی و غیره را انجام دهد

استایل های رسمی و  اگر قصد خرید دستکش چرمی دارید باید توجه داشته باشید که این سبک از دستکش ها عموما برای

 .کالسیک مناسب هستند. دستکش های بافتنی کاربرد بسیار خوبی در استایل های روزمره و استریت استایل ها دارند

 مدل های پرفروش کاله و دستکش دخترانه

و مدل های سایت هیس تنوع بسیار باالیی در زمینه کاله و دستکش دخترانه دارد. کاله ها و دستکش های زنانه در سبک ها 

مختلف برای استایل و تیپ های متفاوت در سایت موجود هستند. مدل های ذکر شده در زیر جزو پرفروش ترین مدل های 

 .موجود در سایت می باشند



 کاله بافتنی اسپرت رنگی  •

 کاله 

تلف است. رنگ مخ 9یکی از جذاب ترین و شیک ترین کاله های موجود در سایت هیس، این محصول می باشد که دارای 

تنوع رنگبندی این کاله زیاد است و در رنگ های قرمز، آبی، صورتی، کرمی، سبز، یشمی، مشکی، خاکستری، قرمز و  

 .نارنجی قابل سفارش است

سبک این کاله از نوع بیانی می باشد و برای استایل های روزمره و نیمه رسمی انتخاب بسیار خوبی است. بافت این کاله  

جذابیت خاصی به آن داده است. این کاله جذاب و دوست داشتنی از جنس پشم و پلی استر دوخته شده و طرح دار بوده و 

 .کیفیت فوق العاده خوبی دارد و می تواند در روز های سرد پاییز و زمستان سرتان را به خوبی گرم نگه دارد

 

 دستکش فانتزی عروسکی  •

 دستکش فانتزی 

رنگ سفید، کرم و صورتی در سایت موجود و قابل سفارش است. این دستکش زنانه به  3این محصول در حال حاضر در  

طور کامل از جنس پشم دوخته شده و کیفیت بسیار باالیی دارد. با استفاده از این دستکش ها دیگر هیچ نگرانی برای یخ زدن 



نس پشمی آن مانع از عبور هوای سرد می شود و گرمای دستان شما را  دستان خود در فصل زمستان نخواهید داشت. زیرا ج

 .به خوبی حفظ می کند

یکی از ویژگی های قابل توجه این دستکش های زنانه این است که، نوک انگشتان شست و اشاره آن به گونه ای دوخته شده  

به درآوردن دستکش ها برای کار با گوشی  تا شخص بتواند به راحتی از گوشی خود استفاده کند. در حقیقت دیگر نیازی 

 .لمسی خود ندارید و به راحتی با دستکش ها می توانید کار های خود را انجام دهید

 .ظاهر این دستکش ها کامال فانتزی بوده و بسیار شیک و جذاب است. این دستکش بیشتر برای استریت استایل مناسب است

 کاله نقاب دار بافتنی  •

 کاله نقاب دار 

دیگر مدل هایی که فروش باالیی دارد می توان به کاله نقاب دار بافتنی اشاره کرد که ظاهر بسیار شیک و اسپرتی دارد.  از

این کاله زنانه از جنس پشم و پلی استر دوخته شده و برای روز های آفتابی زمستان می تواند انتخاب خوبی برای استایل  

می توانید از آن برای ورزش در هوای آزاد نیز استفاده کنید. لذا از این نظر برای  شما باشد. این کاله ظاهر اسپورت دارد و

ورزش هایی مانند دوچرخه سواری، کوهنوردی، پیاده روی و ... بسیار کاربردی است و عالوه بر گرم نگهداشتن سر شما،  

 .صورت شما را از تابش مستقیم آفتاب محافظت می کند

رنگ بندی مختلف خردلی، آبی، صورتی، نارنجی، مشکی و قهوه ای در  6ر حال حاضر در این کاله و دستکش زنانه د

 .سایت موجود است. کیفیت دوخت و پارچه این محصول بسیار عالی است و از این جهت تضمین می شود

 کاله بافتنی بنلی  •

 کاله بنلی

از خانم ها تمایل زیادی به خرید این مدل از   کاله های بنلی در حال حاضر جزو ترند های مد به شمار می روند و بسیاری

جنس بسیار مقاوم و خوبی دارد و می تواند سر شما را در روز های سرد به    کاله های زمستانه دارند. کاله بافتنی بنلی

رنگ مختلف و متنوع در سایت موجود است. توصیه می شود از  8این کاله پرفروش در حال حاضر در   خوبی گرم کند.

کاله ها برای استریت استایل خود استفاده کنید تا ظاهر جذاب و منحصر به فردی داشته باشید این . 

 دستکش انگشتی پشمالو  •

 دستکش انگشتی

کاله و دستکش زنانه های انگشتی پشمالو جزو ترند های مد روز می باشند و در سال های اخیر همواره جزو محبوب ترین 

ش های انگشتی صرفا تا نیمی از انگشتان دست را پوشش می دهند. معموال افراد با دستکش های زنانه بوده اند. دستک 

استفاده از دستکش نمی توانند کار های خود را به خوبی انجام دهند. یکی از مزیت های این سبک از دستکش های زنانه این 

 .است که اختاللی در کارایی دستان شما ایجاد نمی کند

نانه های انگشتی زنانه از نوع پشم و پلی استر بوده و کیفیت دوخت فوق العاده باالیی دارند. این جنس این کاله و دستکش ز

رنگ مختلف در سایت موجود می باشد 4محصول در  . 

 مدل های پرفروش کاله و دستکش بچگانه

https://hiss.ir/product-category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c/%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%a7%da%a9/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%b4/


مقاومت زیادی در برابر  استفاده از لباس گرم برای نوزادان در فصل زمستان بسیار ضروری است. زیرا نوزادان توانایی و

سرما ندارند و بسیار آسیب پذیر هستند. به همین دلیل باید بدن آن ها در برابر سرما به خوبی حفظ شود. مدل های زیادی از  

 .کاله و دستکش نوزاد در سایت موجود است که مدل های زیر پرفروش ترین آن ها محسوب می شوند

 

 کاله کودک قورباغه ای  •

 کاله نوزاد 

کاله مدل قورباغه ای از جذاب ترین و بامزه ترین مدل های موجود برای نوزادان است. برای پوشاندن این کاله بر سر  

بسیار راحت کرده است. جنس این کاله بسیار نرم و باکیفیت است   نوزادان دو بند در انتهای کاله تعبیه شده که پوشاندن آن را

رنگ مختلف  5و در برابر سرما فوق العاده مقاوم می باشد. این محصول ظاهر فانتزی و شیکی دارد و در حال حاضر در 

 .زرشکی، سبز، کرمی، زرد و قهوه ای موجود می باشد

 شال و کاله کودک میکی موس  •

 کاله میکی موس



این کاله نیز از پرفروش ترین مدل های موجود در سایت می باشد. کاله و شال مدل میکی موس ظاهر بسیار شیک و دوست  

داشتنی دارد. این محصول به صورت دو تکه بوده و شال آن به صورت حلقه ای دو گردن نوزاد را می پوشاند. تنوع این  

زرد، آبی، صورتی، مشکی و قرمز موجود می باشدرنگ  5محصول در رنگبندی باال است و در حال حاضر  . 

 کاله بچگانه گوزنی  •

 کاله طرح گوزن

این کاله سبکی مشابه مدل های تراپر دارد و تمامی قسمت های سر به همراه گوش ها را به خوبی پوشش می دهد. داخل 

طراحی شده استکاله کامال خزدار است و کیفیت باالیی دارد. ظاهر محصول نیز بسیار فانتزی و شیک  . 

 خرید دستکش و کاله از سایت هیس 

سایت هیس در زمینه فروش آنالین پوشاک، اکسسوری، لوازم تحریر، کاالی آشپزخانه و محصوالت فانتزی فعالیت گسترده  

ای دارد. مجموعه هیس در دسته بندی پوشاک به خصوص دستکش و کاله زنانه، مردانه و نوزاد تنوع محصول باالیی 

روزه به مشتریان عزیز ارائه  7الزم به ذکر است تمامی محصوالت با ارسال اکسپرس و همچنین ضمانت بازگشت دارد. 

 .می شوند

در صورت تمایل می توانید سفارشات خرید خود را از طریق سایت یا اپلیکیشن هیس ثبت کنید. الزم به ذکر است که سایت  

با خیال راحت خرید کنید هیس دارای نماد اعتماد الکترونیک و می توانید . 

 


