A divat nem méret és korfüggő
Őszi-téli öltözködési tippek molettek és teltkarcsúak számára
A hideg időszak beköszöntével a molett nők többsége hatalmas
pulóverekbe rejti el alakját, sokan teljesen lemondanak a divatról,
ami egyáltalán nem helyes.
Barabás Mártát, a Wannabee egyik tulajdonosát kérdeztem arról,
hogy mit ajánl a molettebb hölgyek számára, mit érdemes viselni
az őszi-téli időszakban, illetve mivel szereljük fel a ruhatárunkat…
Mit viseljünk a kabát alatt? Milyen alapdarabokra beszerzésére van szükség?
Fontos, hogy a kabát alatt is csinosak
legyünk. Az őszi-téli alapdarabok között kell
legyen egy kötött kardigán és pulóver, egy
kényelmes és csinos nadrág, egy szoknya.
Egy szép meleg sál fontos kiegészítőnk lehet.
Ha már hideg van egy vékony talpú cipőhöz, de a bundás csizma még korai, akkor
egy jó bokacsizma aranyat ér. Legjobb, ha
bőrt választunk, ami bírja az esős időjárást
is, a lábunkat is melegen tartja és mellesleg
még csinos is.
Mit tartsunk szem előtt elsődlegesen?
Az első lényeges szempont a ruhaválasztásnál, hogy fogadjuk el a külsőnket! Ha jól
érezzük magunkat a bőrünkben, a kisugárzásunk is pozitív lesz és a kellemes megjelenésünk kihat a környezetünkre is. A teltebb
testalkatú hölgyek válasszanak számukra
előnyös szabást, trendi és elegáns kivitelezést. A csinos megjelenés mindenkinek jár!
Néhány plusz kilót könnyen el lehet
tüntetni egy kis öltözködési praktika segítségével, illetve a megfelelő ruhadarabok
kiválasztásával.
A ruha nyakkivágása az egész öltözék
stílusát és hatását meghatározza. A teltebb
hölgyek számára a V kivágás és a hosszanti,
ovális dekoltázs előnyös, mivel nyújtja a nyakat és az alakot.
Ha valaki mégis idegenkedik a mélyen
dekoltált daraboktól, remek megoldás lehet
számára a muszlin vagy selyemsál, esetleg
egy divatos lezser körsál, ami eltakarja a
nyakat. A visszafogottabb stílust kedvelők
is lehetnek divatosak és trendik.
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Örök divat és visszatérő darab a kardigán. Milyen
fazont ajánl?
A téli időszakban odakint elég hideg van,
míg a munkahelyen már sokkal jobb az idő,
ezért érdemes rétegesen öltözködni. A hidegebb időkre mindenképp célszerű beszerezni
egy olyan kardigánt, ami szinte bármivel kombinálható. Előnyös lehet a karcsúsított fazon.
A legjobb az elől hosszított fazon, hiszen a
formájának köszönhetően remekül kiemeli
a derekat. Idén is hódítanak az oversized
darabok, amik nem csak melegen tartanak,
de méretük miatt nagyon kényelmesek is.
Színek terén nem kell feltétlenül a feketéhez
ragaszkodni. Tény, hogy a fekete karcsúsít,
de ez nem azt jelenti, hogy tetőtől-talpig
feketébe kell burkolózni. Egy sötétbarna is
tökéletes választás lehet, hiszen karcsúsít, és
sokan a barnát tartják az új feketének.
Milyen öltözködési szabályokat kell szem előtt
tartani?
Az egyik fontos szabály, hogy szoknya nem
csak nyáron viselhető. A hidegebb napokon
egy vastagabb harisnyával tökéletes párosítás.
Azonban figyelni kell arra, hogy csak olyan
szoknyát válasszunk, amely, ami tökéletesen
passzol az alakunkhoz, amely homokóra alakot varázsol. A molett hölgyeknek leginkább
a magasabb derekú szoknyák állnak jól. Aki
hasban erősebb, az be is tűrheti a szoknyába
a felsőrészt, ezáltal optikailag karcsúsít az alakján. A legideálisabb, a térdig, vagy egy kicsit
térd fölé érő fazon választása.
Mire kell még figyelni?
A megfelelő méret sokat dob a latban. A túl
szűk fazon, kényelmetlen, és ráadásul előnytelenül is hathat. A túl nagy sem jó, hiszen
optikailag csak nagyobbnak tűnik benne az
ember. Minden ruhadarabnál ügyelni kell a
méretre, hiszen az egész összeállítást tönkreteheti, a nem megfelelő ruhák választása.
Néhány dolog szem előtt tartásával az
öltözködés terén is könnyedén lehet bárki
trendi, de mellette mégsem fog megfagyni.
Olvasóink nevében is köszönjük az
öltözködési tippeket!
A hideg beálltával is öltözzünk csinosan és
ne feledjük: a divat nem méret és korfüggő!
Kiss Zsuzsanna
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www.facebook.com/wannabee.molett.divat/
A fotókat készítette: Ácsné Tóth Csilla
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