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چﮑمهی زمستانی جفت و جور
در چکمههــای ســاقبلند مطلــوب آن اســت کــه قســمت ســاق تــا حــد امــکان بــه خوبــی بــا
پــا جفــت و جــور باشــد امــا انــدازهی دهانــهی چکمــه خیلــی متﻐیــر و مﺤدودکننــده اســت.
امــا اگــر در ســاق زیــپ تعبیــه کــرده باشــند ایــن مﺤدودیــت از بیــن مــیرود.

بند و بست سادهی حلﻘهای
بــا اســتفاده از دو حلقــه کــه بــه انتهــای تســمهای نصــب شــده اســت میتوانــد بــه بنــد و
بســت مطلوبــی دســت یافــت .تســمهی دومــی را از هــر دو حلقــه عبــور میدهنــد و بــه عقــب
برمیگرداننــد تــا بــه ابــزار ســادهای بــرای بســتن پایپــوش دســت یافــت.

چﮑمهی دارای بند منﻘسﻢ
بنــد چکمــهی مــدل دربــی بــه خوبــی بــا پــا جفتوجــور نمیشــود .یــﮏ راه رفــﻊ
ایــن مشــکل آن اســت کــه بنــد و ســوراخهای آن را بــه شــکل روبــرو بــه دو قســمت
تقســیم کنیــم تــا چکمــه بهتــر بــا پــا جفــت و جــور شــود.
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چشﻢگیری سوراخ بند
وقتــی رویــه از جنــﺲ چــرم زمﺨــت باشــد میتوانــد دور ســوراخ بنــد چــرم ﻇریــف و نرمــی
تعبیــه کــرد تــا ســوراخ بنــد حالــت چشــمگیرتری پیــدا کنــد .بــه ایــن ترتیــب تزیینــات فلــزی
جلــوهی بهتــری پیــدا میکنــد.
صندل رسمی با بند کشسان
ایــن طــرح و طرحهــای مشــابه را میتــوان بــا بندهــای کشســان جــذاب تولیــد کــرد تــا
پایپــوش بــه خوبــی روی پهنــای پــا جفــت و جــور شــود .ایــن بندهــا از درون ســوراخهای
دارای تزییــن فلــزی عبــور میکننــد.

سامانهی بند نباید خیلی پﻬن باشد
ســگﮏ ،ســوراخ بنــد و تزیینــات آن نبایــد خیلــی پهــن باشــد تــا مدخــل کفــش و خــود پــا
خیلــی بــزرگ جلــوه میکنــد .کفشــی کــه در شــکل روبــرو آمــده نمونــهی مناســبی اســت.

سوراخهای اﺿافی بند
بــا افــزودن ســوراخ بنــد اضافــی کــه حالــت تزیینــی دارد میتــوان حالتــی نامتعــارف بــه
پایپــوش داد.

بند صندل
ترکیبــی از دگمــهی فشــاری و ســگﮏ زبانــهدار مناســبترین ســامانهی بســت بــرای صنــدل
اســت .زبانــه در ایــن طــرح آزادی حرکــت دارد و بــه ســمت داخــل اســت تــا لبــهی ســگﮏ
طوالنیتــر جلــوه کنــد .قابلیــت بــاز و بســت ســریﻊ و تنظیمپذیــری آســان از مشــﺨصات ایــن
روش اســت.
دوختن حلﻘههای گﻞواره
بــا قــرار دادن نزدیــﮏ بــه هــم تکههــای گلواره در چکمــه میتــوان آنهــا را طــی یــﮏ مرحلــه
دوخــت و در وقــت صرفهجویــی کــرد.

تزیینات ریسمانی رویه
بــا اســتفاده از ریســمانهای کنفــی میتــوان بــه صــورت کمهزینــهای بــه کفشهــای شــیﮏ
حالــت پســند روز داد .دو مﺜــال از ایــن روش در شــکل روبــرو آمــده اســت.

ادامه دارد...
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