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مﺆﺛرترین لبهگﺬاری
اگــر لبههــای روکــش زبانــه دارای خــﻂ مــوجدار باشــد و ایــن بخــش را از
چرمــی تیرهتــر از بقیــهی رویــه بریــده باشــند خیلــی زیبــا جلــوه میکنــد.

نوارگﺬاری
نوارگــذاری روی لبههــای رویــه روش خوبــی بــرای ﻇرافــت دادن بــه
لبههــای رویــه اســت .بــرای ایــن کار نــواری بــه پهنــای 1تــا  1/5ســانتیمتر
از جنــﺲ چــرم یــا مــواد خــام مصنوعــی تــا میزننــد و در امتــداد لبــهی
رویــه قــرار میدهنــد طــوری کــه حــدود  1میلیمتــر بیرونزدگــی
داشــته باشــد .بــه طــور معمــول ایــن نــوار بــه مــوازات لبــهی رویــه و آســتر
زیریــن قــرار میگیــرد و کل آن بــه صــورت یــک تکــه دوختــه میشــود.در
صورتــی کــه افزایــش بیرونزدگــی نــوار زیبایــی کفــش را افزایــش دهــد در
بســیاری جاهــا ایــن کار را انجــام میدهنــد .در مﺤــل قوسهــا نیــز نــوار
حالــت دندانــهای دارد.

منجوقدوزی مﻀاعﻒ
کاملســازی در لبههــای بســیاری از رویههــا را بــا منجــوقدوزی انجــام
میدهنــد .ایــن منجــوق دوزی حالــت مﻀاعــﻒ دارد و یکــی پــﺲ از
دیگــری انجــام میگیــرد و رنــگ آن را هــم نســبت بــه رنــگ چــرم رویــه
طــوری انتخــاب میکننــد کــه ســایه ایجــاد کنــد و مﺆﺛرتریــن جلــوه را
داشــته باشــد.
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نوار اتصال حاشیهدار
جوانــان از شــلوار دارای پاچــه خوششــان میآیــد و ایــن پســند را در کفشهــای از جنــﺲ
منســوجات هــم میتــوان بــه کار گرفــت .فقــﻂ بایــد لبــهی نــوار اتصــال مناســبی را از حالــت
صــاف در آورد و بــا درفــش حالــت ســاییدهای بــه آن داد.
زبانهی صندل
دو نمونــهی زیــر نشــان میدهنــد کــه میتــوان بــه کفــش ﻇاهــر متمایــزی داد  .در نمونــهی
 Aلبــهی زبانــه حالــت پرداخــت نشــدهای دارد و فقــﻂ طرفیــن آن فرورفتــه اســت امــا در
نمونــهی  Bبــا حالــت بافــت گیســویی بــه زبانــه تمایــز دادهانــد.

قسمت باﻻیی ساق چﮑمه
در چکمههــای ســاق کوتــاه بــدون آســتر اگــر روی لبــهی باالیــی ســاق ،یقــهی پهــن و
تاخــورده بــه ســوی بیــرون نصــب کنیــم جلــوهی بیشتــری پیــدا میکنــد.
نوارهای باﻻیی حمایﻞ دار
کفــش دارای آســتر اســت و دارای نــواری در قســمت باالیــی اســت کــه دارای حمایــل
درونــی اســت .چنیــن نــواری دارای ســه مزیــت اســت .نخســت آن کــه لبــهی برگــه را
تقویــت میکنــد .دوم آن کــه حالــت تزیینــی دارد و ســوم آن کــه بــه خاطــر حمایــل
درونــی حالــت راحتــی دارد.

نوار لبه زیﮕﺰاگی برای برگه
اگــر در رویــه ی صنــدل لبــهی پرداخــت نشــدهای داشــته باشــد بــه لبــهی برگه
حالــت زیگــزاگ میدهنــد تــا در کنــار رخ نــرم نــوار پاشــنه جلــوه کنــد .بــا
رنگآمیــزی ایــن لبــه میتــوان جلــوهی بیشتــری هــم بــه آن داد.
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