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رادملہنی   اوکسل ویافینرم اپیسیلدا

 اپیسیل اٹنمٹیٹس:

وری ےہ ل ٓاان رض واطابلت  وک ویافینرم نہپ  رک اوکس م ہبلط  رادملہنی ےک امت ویافینرم اپیسیل یک اپدنبی دا ، ڈلیف رٹپ   ۔  ل یک ، سپمیک، سب ور اوکس ا

ن رطف ےس دقعنم یک یئگ  ویمں ےک دورا ۔ رس رگ الزیم ےہ  واقت ےک دعب یہ ویکں ہن وہں ، ل ےک ا ہ اوکس و  ،وخاہ 

 

 افنذ:

رسا رفد زابین اید داہین وکسل ٓاےن یک وصرت ںیم اوکسل رچیٹ ای ےلمع اک وکیئ دو ور لمکم اوکسل ویافینرم  ےک ریغب  ا واےئ اگ ا یھب رک ویافینرم ون سٹ 

اگ ۔   اجری رکے 

 

:  ویافینرم رباےئ ہبلط

۔ .1 ر  اشلم ےہ ا ور ولش  ہبلط ےک ویافینرم ںیم دیفس رگن  یک ریشواین اکرل وایل صیمق ا

۔، ےک ےیلہبلط رپی رپارمئی ےک  .2 یپ ویافینرم ںیم اشلم ےہ یل وٹ یک اجیل وا  رس رپ دیفس رگن 

امعہم رشفی ےک ےیل ہبلط ےک  10 ےس الکس1الکس  .3 گن اک  ۔دیفس ر  ویافینرم ںیم اشلم ےہ

ے اکےل رگن ےک  .4 ویافینرم ںیم اسد ےئ اکےل رگن ےک وجےت  ور اپشل ےیک وہ ا ںیہ ومزے   ۔اشلم 

رٹیئ(V-neck)وی کین رسدویں ںیم رہگے یئھتک رگن اک .5 ۔/وس  وکٹ نہپ ےتکس ںیہ

 

:  ویافینرم رباےئاطابلت

ر  .1 ولشا ۔اطابلت ےک ویافینرم  ںیم  دیفس   صیمق اشلم ےہ

۔  .2 رف ویافینرم اک ہّصح ےہ وگل  ااکس  اطابلت ےک ےیل رہے رگن اک 

۔ .3 ےت ویافینرم ںیم اشلم ںیہ وہےئ ریغب لیہ ےکاکےل رگن ےک وج ور اپشل ےیک  ومزے ا ے گن ےک  اسد  اکےل ر

۔ وکٹ/وسرٹیئ  Cardigan رسدویں ںیم رہگے یئھتک رگن اک .4 ںیہ  نہپ یتکس 
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ور ایلگ  الکزس   .5 ور اس ےس زادئ رمع یک اطابلت الکس مجنپ  ا اسل ا رہ  یک اب

دہ اکال دوہٹپ ور اس ور ڈالیھڈاھال اکےلرگن اک ابعای ا وری ےہ /وک اسدہ ا ااکسرف اننہپ رض  ۔اکال 

 

:  رضوری دہاایت

رادملہنی ےک ہبلط یک اعدت انبےن ےکےیل  .1 رےنھک اک مکح ےہ۔ دا ر ای اپاجہم  ورپ ولشا ونخٹں ےس ا ویافینرم ںیم رمدوں ےک ےیل رہ وتق یہ 

۔ رضوری ےہ ر رانھک  ورپ ولشا  یھب  ونخٹں ےس ا

۔ .2
ی

ی
ی

ےن اچہ ز ےک وہ ور انمبس ادنا  ہبلط  ےک ابل اصف رھتسے ا

۔ .3 ےیہ ز مک ونٹھگں کت وہین اچ مک ا ابملیئ   اطابلت یک صیمق یک 

۔ .4 ر رپاپھُچرک رںیھک  رف  ےک ادنر لمکم وط ابولں وک ااکس ہک اےنپ رس ےک   اطابلت وک اچےیہ 

۔ اطابلت وک .5 ور نشیف یک ااجزت  ںیہن ےہ ور یسک یھب مسق ےک کیم اَپ ا ( ےننہپ  ا ڑایں وریغہ اوگنیھٹ ،وچ  یسک مسق ےک زویرات )

۔ ہبلط .6
ی

ی
ی

اچہ وہےئ وہےن  اننخ ےٹک  ت ےک   و اطابل

 

 
 

 

 


