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Vi er nu sprunget ind i foråret 2013 – SKØNT. Det er lig med ny inspiration til garderoben.
Jeg vil her komme med mit bud på nogle af de største tendenser dette forår:

Douce farver:
En af forårets store tendenser er douce farver som er sarte nuancer som beige, lyse grå og karamel farver.
Desuden ser vi lyse pasteller. Tøjet er enkelt med skulpturelle snit.
Brug gerne de douce nuancer sammen med en sart pastel farve - f.eks. sæt en lyseblå pastel farvet skjorte
sammen med et par seje karamel farvede læder bukser. Eller brug et par lysegrå bukser sammen med en
hvid eller beige farvet overdel.
Til begge sæt kan du bruge guldsmykker for at gøre looket mere feminint.

Hvid:
Hvidt i hvidt er forårets helt store hit – gå efter et outfit helt i hvidt og få et smukt rent, feminint og
luksuriøst sæt. I modebilledet ser man mange smarte hvide skjorter, jakkesæt, kjoler og seje biker
læderjakker i denne sæson.
Brug den rene hvide farve med sorte accessories for at give den hvide uskyldige farve et mere sejt og råt
udtryk.

Du kan også mikse materialerne for at skabe forskellige udtryk f.eks. kan du bruge en feminin let hvid
transparent skjorte sammen med en rå hvid bikerjakke. Det vil give lidt kant til det hvide rene look.

Print:
Print ser vi i forskellige afskygninger som fotoprint, grafisk print og dyreprint - det er blevet en stor tendens
og kan sættes sammen som et sæt hvor det er samme print i overdel og underdel. Man kan også gøre det
mere vildt og sætte to forskellige mønstre sammen i et sæt.
Hvis du ønsker print men ikke har lyst til print fra top til tå kan du vælge et par printede bukser sat sammen
med en top og jakke der er ensfarvet for et mere dæmpet look.
Du kan også vælge print looket med accessories som f.eks. en printet taske, tørklæde eller sko - derved får
du følelsen af print looket på en mere rolig måde som passer bedre til en mere afdæmpet stil.

Blomster:
Dette forår står den på blomster i fuldt flor - du kan vælge forskellige typer blomster som grafiske,
minimalistiske eller romantiske blomster.
Brug blomster fra top til tå og gerne samme blomster print, men du kan også bruge én type blomster på
underdelen og en anden type på overdelen.
Blomster behøver ikke at være ”nuttet ” - du kan vælge at bruge et mere grafisk blomster look i dit outfit.

Striber:
Stribevis af striber – der er masser af striber i dette forår – vi ser både brede striber og smalle striber samt
striber der er på langs og tværs.
Brug gerne striber fra top til tå - hvis det bliver for meget kan du f.eks. vælge en stribet nederdel eller et par
stribede bukser sat sammen med en ensfarvet skjorte så looket bliver mere afdæmpet.
Du kan også vælge et enkelt lyst sæt tøj sat sammen med striber i accessories som f.eks. et stribet bælte
eller et par stribede ballerina sko.
HUSK: lodrette striber giver dig længde, hvis du ikke er så høj ☺

Forårshilsner fra stylist Helle Wedderkopp

