
   محمد برغش: نویسنده |    ۹۸بهمن  ۲۱   |   ایرانیان پالس

 

 پرسش مهم! کیپاسخ به 

 

 

 !مکن یم یکردم. آنها در فروشگاه راحت بودند ، اما اکنون احساس تنگ یداریخر بوتجفت  کیمن : سوال

 ؟مناسب پای خود کنمآنها را سایز توانم  یچگونه م

 

 پاسخ:

 به این پرسش مهم همراه ما باشید. stitchfixبا پاسخ مجله 

 تنگ هستند؟برای شما  ی، اما آنها کم خریداری کردید خود را  ییاهایرو یها بوت نهایتدر 

 !د یکن شیمایپصفحه را به پایین ،  بوتنحوه کشش  یریادگی یبرا
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 روغنی مخصوص برای بوت های چرمی استفاده کنید.  نرم کننده هایاز  

، ضد  در بوت هاشکاف خوردن و ایجاد از ترک  یریچرم در جلوگ ی مخصوصروغنهای استفاده از نرم کننده 

 .د یرا انجام دهکفش خود کشش با خیال راحت د تا نکن یبه شما کمک م آن ها و نرم شدن چرم شدنآب 

 چرم:مخصوص  یروغنهای نحوه استفاده از نرم کننده 

 تمیز کنید.خود را  یها بوت قابل توجه کثیفیخشک هر گونه خاک و  یبا پارچه ا .1

 بوت های چرمی کنید.پارچه تمیزی را آغشته به روغن مخصوص  .2

 .د یدرون چرم چکمه مالش ده یا رهیمحلول را با حرکت داپارچه آغشته به  .3

 تا هوا را جذب کند. د یبه چرم اجازه ده .4

 .دیببر نیرا از ب یدستمال خشک ، هر محلول اضاف کیبا پاک کردن چکمه ها با  .5

 

 ( همراه ما باشید.پرسش مهم! کیپاسخ به با )

 از دستگاه کشش کفش استفاده کنید.

 باعث افزایش سایز بوت شما می شود.انگشت پا  هیفشار در ناحایجاد  با دستگاه کشش کفش

 شما می توانید آن را بخرید یا از یک کفاش بخواهید این کار را برای شما انجام دهد.

 

 نحوه استفاده از دستگاه کشش کفش:

 دستگاه کشش کفش را به طور کامال محکم داخل کفش قرار دهید. .1

 بوت کامال سفت شود. تا د یساعت بچرخان یرا در جهت عقربه ها رهیدستگ .2

 ساعت داخل کفش قرار بگیرد. 8اجازه دهید دستگاه حدود  .3

 توجه کنید این زمان خیلی زیاد نشود چون ممکن است کفش شما بیش از اندازه بزرگ شود.

 .دیکن ی، تناسب را بررسبوتو با امتحان کردن  دهیساعت چرخان یرا خالف عقربه ها دستگاهدسته  .4

 .د یتکرار کن ند رس بکه به اندازه دلخواه  یروند را تا زمان نیار هنوز برای شما تنگ هستند ، اگ .5

 

 اکنون کفش خود را با پوشیدن جوراب های ضخیم خود امتحان کنید.



 اگر احساس می کنید مقدار خیلی کمی برای شما تنگ است ، بهتر است از آن صرف نظر کنید.

 

 .د یپرسش مهم!( همراه ما باش  کیبا )پاسخ به 

 از سشوار استفاده کنید!

 .د یبه روند کشش استفاده کن دنیسرعت بخش یسشوار برااز ،  هستند  طبیعیچرم جنس شما از  یهابوت اگر 

کفش را گسترش دهند تا چرم بتواند فرم سایز توانند  یشما م یپاها بیترت نیکند ، به ا یگرما چرم را نرم م

 به خود بگیرد.ی شما را پا

 

 نحوه استفاده از سشوار برای کشش کفش:

 بوت های خود را با یک یا دو جفت جوراب ضخیم بپوشید. .1

 ثانیه روی هر نقطه از کفش نگه دارید و سپس به نقطه بعدی بروید.30سشوار را حدود  .2

 بکشید و تکان دهید. ندیفرآ نیرا در طول ا ی خودکشش بهتر ، انگشتان پا یبرا .3

 قالب پای شما را به خود بگیرند.تا بتوانند  د یها را تا زمان خنک شدن بپوش  بوت .4

 .دیرا تکرار کن شیو در صورت لزوم مراحل گرما د یتست کنخود  یمعمول یها را با جوراب ها بوت .5

 

 .بودید پرسش مهم!( همراه ما  کیبا )پاسخ به ممنونیم که 

 !د یبه اشتراک بگذار ریآن را در نظرات ز د؟یدار بوت هاکشش  یبرا یترفند شما 


