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 راهنمای انتخاب کفش مردانه برای همه فصول

 

 ند!کفش مناسب خود را انتخاب کن نشان خواهیم داد تا آقایانسرد، ما به  یاهوای بیرون گرم باشد 

خود به ارمغان می آورید و هم استایل خود را حفظ خواهید کرد و به  پای ، هم راحتی را برایکفش مناسب با 

 .این ترتیب برای اتفاقات روزمره خود آماده خواهید بود

 باشید. ما همراه کفش مردانه یسبک ها نیاز بهتر stitchfixاز مجله  یفصل یراهنما نیاپس با 
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 بهترین کفش های تابستانی برای آقایان

 (Bright Sneaker) کتونی روشن

 .هستندقابل استفاده  کتونی روشن، با شلوارکو  یدکمه ا راهنیپ ،شرت ی، تنی، شلوار جیهر نوع لباس تابستان

، با لباس های در کنار رنگ ها و الگو های جسورانهو رنگارنگ این است که  بهترین قسمت کتونی های روشن 

 ساده نیز به خوبی ست می شوند.

 دارید در نگاه دیگران پیچیده به نظر برسید، به شما کتونی های تک رنگ را پیشنهاد می کنیم.اگر دوست 

 (White Sneaker) کتونی سفید 

از شیک پوشی را برای شما به  ییتواند سطح باالبکه  د یهست فن حریفهمه  یکفش معمول کیاگر به دنبال 

 است.انتخاب همان  نیا همراه داشته باشد،

 .د نریرا به خود بگ یتید هر هونتوان یکه م هستند  یبوم خال کیدر اصل  د یسف یکفش ها

 و ... راهنیپتیشرت،  و کتان، نی: شلوار جد یخود جفت کن اجزای استایلآنها را با همه با خیال راحت 

 استایل شما را تکمیل می کند.، سفید  یجفت کفش ورزش کیگشادتر،  های لباس یبرا

 داشته باشید که باید همیشه آن ها را تمیز نگه دارید.فقط حتما توجه 

 (Slip-On Sneaker) کتونی راحتی

کفش جفت  کیو به  دیهر دو در حال گردش هست ای التیاست که شما در شهر، در تعط یمعن نیتابستان به ا

 موارد را پوشش دهد. نیکه همه ا دیدار ازیراحت و مطمئن ن

 کامال نسبت به نام خود وفادار هستند، راحتی!آنها  .مطابقت دارند  موضوع نیبا ا کتونی های راحتی

 استایل به روزی به نمایش خواهید گذاشت.و خواهید درخشید ، د یرو یکه م ییدر هر جا با کتونی های راحتی،

تا رنگ  جنس، از انیپا یب ییها نهیشده اند، گز لیمردان تبد یدر لباس ها یاصل یکه آنها به عنوان ییاز آنجا

 .د یانتخاب کنبا خیال راحت  نیبنابراپس وجود دارد 

 (Casual Derby) کفش رسمی

 .ستتبدیل به انتخابی حرفه ای برای آقایان شیک پوش شده ابا تکامل سبک های سنتی، کفش رسمی 



از کفش بسیار رسمی تر  سبک هستند و اگرچه یگرم به اندازه کاف یهوا یبرا از جنس جیر رسمی یکفش ها

 .اندراحت  اندازهبه همان اما هستند،  یورزش

 نظر برسید.ه تا حرفه ای تر ب د یسبک جفت کن نی، آنها را با شلوار جست کردن یبرا

 (Outdoor Sandal) صندل

 م.بگذارید با آنها رو به رو شوینگیز باشد. اما اشاید روبرو شدن با آن ها در نگاه اول، کمی بحث بر

 رسد که تغییری در استایل خود بدهید. با توجه به تغییر فصل، منطقی به نظر می

کنترل  زیرا ن یرونیتواند عناصر ب یدارد، بلکه م یکه نه تنها پا را خنک نگه م د یرا انتخاب کن صندل جفت کی

 .گریموارد دها و  اچهی، در یکند: تپه ها ، خاک ، باران ، گل و ال



 



 انیآقا یبرا بهاره یکفش ها نیبهتر

 (Retro Sneaker) کتونی

 اکنون آماده شوید تا بیشتر قدم بزنید.، بودید در خانه  رازمستان  شتریب نکهیبعد از ا

را برای خود بخرید. پرزرق و برق های با الهام از لباس  یجفت کفش ورزش  کیو  د یقدم به عقب برگرد کی

 !جسورانه یشده در رنگها دهیچیپ یراحت

 آنها با هر لباسی، استایل شما را کامل می کنند و قدرت جذب آن ها، اطرافیانتان را خیره خواهد کرد.

 (Canvas Oxford) کفش آکسفورد

 تازه کردن کفش وجود ندارد. یبرااز فصل بهار  یزمان بهتر

 قیدق یمعرف یشرت( برا ی، ت نی)شلوار ج د یجد  کنی( و چند بازپیراهن، کتانمعمول )شلوارآنها را با مظنونان 

 .دیرو جفت کن شیگرم پ یدر روزهاخود،  فیو ظر

 (Flip Flop) دمپایی

. در اینجا دمپایی را وارد استایل خود دیبپوش  یزیچ د یبه استخر با رفتن و ، آخر هفتهیاستراحت بهار یبرا

 کنید.

 نانیبا اطم دیتوان یاست، م نساخته شد در حال  نیدر زم زیکه همه چ از سال می رسید قسمت  نیبه ا یوقت

 کنید. تناز کمد خود خارج کرده و به آنها را 

 فقط قبل از پوشیدن اطمینان حاصل کنید که در مکان و زمان درستی آن ها را به تن کرده اید.

 (Chukka Boot) نیم بوت

را در  یچرخش بهار کی، انتخاب نیم بوتبا  د نتوان یپوشند، م یمتقریبا تمام روز های سال، بوت که  آقایانی

 استایل مورد عالقه خود به وجود آورند.

 ید.با این انتخاب هوشمندانه هم استایل خود را حفظ می کنید و هم برای روزهای معتدل بهاری آماده می شو

 خود ببخشید.به ظاهر  یخاص ی، و رنگ و بود یبپوش  زیهمه چرا با نیم بوت  د یتوان یم باًیتقر

 (Boat Shoeکالج )

 ییروزها یرا براها نکرده است، آن  یچندان رییتغبه دالیل درست در گذر زمان ، که کالجکفش  ریدلپذ  یسادگ

 .در شیک پوشی قرار داده است تیموفق یبرا یا نهیشود، گز یظاهر م دیکه خورش 



 .ست می شوند شما  یمجلس یها راهنیو پ به خوبی با شلوار کپارچهی یدر رنگ ها کیدرجه  یچرم ها

 پوشیدن جوراب های مخصوص را همراه با کفش کالج فراموش نکنید.

 (Minimal Sneakerکتونی مینیمالی )

 .دیکه دوست دار د یرا انتخاب کن یسبکبا خیال راحت، 

 .د یبپوش  یزیبا هر چ د یتوان یو م ارندوجود د هایی به روز و فرم یخنث یدر رنگهاکتونی ها مینیمالی 

 

 



 



 انیآقا یبرا پاییزه یکفش ها نیبهتر

 (Chukka) بوت

 یک اندازه ست می شوند.به  هم شلوار کتانو  نیهم با شلوار ج بوت ها

 .د یجسورانه را امتحان کن های رنگ ای رهی، رنگ تماجراجویی بیشتر یبرا

 (Hiker Bootکفش کوه )

 در فصل پاییز تجربه لذت بخشی خواهد بود.ناهموار مسیر های  یرو ،کفش کوه کیبا استفاده از  یرو ادهیپ

 هدیه می دهد.را مواردی است که به شما احساس راحتی  کیو دوخت ش  نرم، کفپوش یبالشتک چرم

 شود. یم ست قهیجل مخصوصاشما با لباس  ییبایاست که به زاز بوت  یا افتهی، نسخه ارتقا کفش کوه

 (Brogue Bootپوتین )

 .ساخته شد  رلند یدر اسکاتلند و ا 19در اواخر قرن پوتین در اصل 

 .شده است لیاصل مد تبد  کیبه طراحی شده بود،  انکشاورز که برایسبک از کفش  نیز آن زمان اا

 کار خود سپری کنید و از احساس قدرت لذت ببرید.دفتر  یا ابانیخ درساعت ها را با پوتین، 

 (Sneakerکتونی )

 !د یکن ینینقش آفرکتونی،  دنیبا پوش  در روز های پاییز

 رسند. یبه نظر م مناسب، نی، از جمله شلوار جیدر مورد هر لباس  باًیتقر کتونی ها

مهم نیست. با کتونی راحت باشید و از روز  د یقهوه مشغول هستبه خوردن  ای د یهستکار شما در حال  ایکه آ نیا

 خود لذت ببرید.

 (Classic Oxfordکفش رسمی )

 کند. یکه به ذهن خطور مساده ترین انتخابی است ، کفش رسمیکنند  یفکر م انیاکثر آقا

 د.نشو یم افتیاتاق خواب  یاتاق ها و منیاتاق نش یدر اتاق ها شتریبکفش های رسمی 

 .دیبپوش  یکمتر رسمهای مناسبت  درآن را  د یتوان یکه شما نم ستین یبدان معن نیحال، ا نیبا ا

 .د یکنتر را متعادل  استایل خودتا  د یاستفاده کن ژاکت بافت کیو  جینشلوار  کیاز  میکن یم شنهادیپ



 (Weekend Loaferکالج )

 .ستندین برای مردان تنبل یکفش ها نی، اتصور می شودبرخالف آنچه که 

 به پا کنید، کالج را فراموش نکنید.شهر،  که کفشی راحت و شیک برای گشت زنی در د یدار لیاگر تما

 .شود یم ست کتانو  نیبا شلوار ج یراحت آن به کیخطوط کالس خت زیبا و سا

 آری یا خیر؟ ما می گوییم: خیر.یک سوال مهم! به نظر شما، جوراب 

 



 



 انیآقا یبرا زمستانی یکفش ها نیبهتر

 (Lug Bootبوت )

 از پای شما در سرمای روزهای زمستان محافظت کنند. تا اند  ساخته شده

 ، استایلی مطمئن را برای شما به ارمغان خواهد آورد.نیشلوار ج مهم، ترکیب بوت با جلسات  یبرا

 (Brogueکفش رسمی )

 ، کفش رسمی انتخاب درستی است.د یبپوش  دیکه بخواه یفرصت اگر دنبال کفشی می گردید که در هر

 وند، نکات مهم در خرید آن است.ش  یآب استفاده م هیتخل یبرا یی کهسوراخ هاوجود ، اولیه با دواممواد 

 (Oxfordکفش آکسفورد )

 .ستین یدارد که کفش ورزش  ازیکفش روزمره ن کیهر کس حداقل به 

 .دلنشینی خواهید کرداحساس راحتی  کفش آکسفورد بابا قدم زدن 

 آن را به جزیی جدایی ناپذیر از استایل شما تبدیل خواهد کرد. کتان و نیشلوار ج ست شدن با

 (Sneakerکتونی )

 آن وجود ندارد.روند از کند شدن  ینشانه ا چیمردانه است و ه یدر صدر لباس ها یفرهنگ کفش ورزش

 جلوه می دهد.در نظر ما  تمام آن چیزی است که کتونی را کفشی برنده، یراحت

 (Chelsea Bootچکمه )

 همان است. نی، ا د یهست فیکفش کامالً خوش ذوق و ظر کی یاگر در جستجو

 روی آن حساب باز کنید. دیتوان یاست که م یمعن نیساده به ا یدگیپوش و شکل براق و سبک راحت 

 ، چکمه با آن ست خواهد شد.د یشرت بپوش  یتچه و  نیچه شلوار جفرقی نمی کند 

 (Chukka Bootنیم بوت )

 .هستند  صیقابل تشخ یها یژگیو یآنها دارا شتریوجود دارد، اما ب کیسبک کالس  نیاز ا یانواع مختلف

 .کنند  یم یباز یخوببه قطعات موجود در کمد شما  ریاز آنها با سا یلیخ

 انتخاب شما کدام یک از کفش های ذکر شده است؟


