Sådan klæder du dig efter din kropstype
Er du æble, pære eller måske timeglas? Det er ikke helt ligegyldigt, hvordan du klæder dig, hvis du vil
fremhæve de bedste ting ved din kropstype. Få tips til at klæde dig efter din kropsfacon her.

ÆBLE-FACON
Kendetegn: Store bryster • Mave • Smalle hofter • Lille numse • Slanke ben
Det skal du fremhæve: Dine slanke ben og dine flotte bryster
Det skal du kamouflere: Din mave

Det skal du gå efter:
• Overdele: Toppe og bluser, der sidder løst til om maven. Vælg gerne én med en lækker udskæring, da den
trækker opmærksomheden væk fra din mave og op på din barm. Gå aldrig med stramme toppe og t-shirts, da de vil
udstille dine deller endnu mere.
• Bukser: Vælg bukser, der starter på midten af din mave og undgå både højtaljede og lavtaljede bukser, der begge
fremhæver din topmave. Gå i stedet efter stramme jeans og leggings, der fremhæver dine ben.
• Kjoler: Gå efter kjoler i A-facon eller med empiresnit, der er stramme foroven, men løse forneden, så du skjuler
dine problemområder.
HUSK: Brug tid på at finde det rigtige undertøj. En stor barm kræver god støtte, og sidder dine bryster flot, vil det
også trække opmærksomhed fra dine problemområder.

PÆRE-FACON
Kendetegn: Brede hofter • Store lår • Stor numse • Smalle skuldre • Små bryster • Flad
mave
Det skal du fremhæve: Din flade mave og dine smalle skuldre
Det skal du kamouflere: Din underkrop

Det skal du gå efter:
• Overdele: Dine smalle skuldre gør, at du kan gå med det meste. En blazer med brede skuldre vil passe godt til din
figur og udligne forskellen mellem din over- og underkrop.
• Bukser: Undgå stramme bukser og leggings og gå i stedet efter bukser med lidt løsere ben, der kamouflerer.
• Kjoler: Udnyt dine smalle skuldre og fine overkrop og vælg kjoler, der sidder stramt til foroven, men går ud
forneden.
HUSK: Stramme bukser og smalle pencilskirts gør ikke noget godt for din krop. Baggy jeans og ridebukser får dig
også til at se større ud.

OMVENDT TREKANT-FACON
Kendetegn: Brede skuldre • Smalle hofter • Lille numse • Lange ben
Det skal du fremhæve: Din flotte numse og ben
Det skal du kamuflere: Dine brede skuldre

Det skal du gå efter:
• Overdele: Undgå bluser og blazere med skulderpuder og andre detaljer, der kan sætte fokus på dit skulderparti. Gå
i stedet efter smalle overdele, gerne med print, eller v-udskæring, der trækker opmærksomheden ned af.
• Bukser: Med dine slanke ben, er det bare om at kaste dig bare ud i leggings, skinny jeans og andre stramme bukser.
• Kjoler: Vælg gerne en kjole, der er markeret i detaljen, det fremhæver din talje og trækker opmærksomheden væk
fra din overkrop.
HUSK: Stroptoppe og skulderpuder gør intet godt for din facon.

SØJLE-FACON
Kendetegn: Små bryster • Lille numse • Ingen talje
Det skal du fremhæve: Din lange, slanke krop
Det skal du kamuflere: Dine manglende former

Det skal du gå efter:
• Overdele: Gå efter kropsnære trøjer, der giver dig talje. Undgå bluser, der er samme farve som dine bukser, da det
vil få dine former til at flyde ud. Toppe med empiresnit vil også klæde din figur.
• Bukser: Du er velsignet med lange, slanke ben, så det er bare om at kaste sig ud skinny jeans, stramme leggings og
cigaretbukser.
• Kjoler: Undgå A-formede kjoler, da du har brug for kjoler, der sidder til i taljen og giver dig former. Gå i stedet
efter nogle med indsnit, små bælter eller bindebånd.
Husk: Korte bluser og jakker skærer dig lige dér, hvor din talje skulle være, og giver dig i stedet en kasseagtigt form.

TIMEGLAS-FACON
Kendetegn: Store bryster • Stor numse • Store hofter • Lille talje
Det skal du fremhæve: Du har den ideelle kvindekrop, som
kvinder er misundelige på, og mænd er vilde med!
Det skal du kamuflere: Du har en tendens til at se lidt kompakt
ud i det forkerte tøj

Det skal du gå efter:
• Overdele: Det gælder om at vise dine lækre former frem, så vælg stramme bluser og toppe. Dine smalle
skuldre kan sagtens bære jakker og bluser med pufærmer eller skulderpuder. Derimod skal du undgå lange
trøjer, der går langt ned over numsen, da dine fine kurver vil drukne i dem.
• Bukser: Gå efter bukser med lidt vidde, så dine hofter ikke kommer til at se for brede ud. Undgå skinny
jeans og leggings, der fremhæver din underkrop forkert.
• Kjoler: Gå efter ladylike kjoler med markeret talje og svaj i skørtet, det vil fremhæve dine smukke former.
Du kan også sagtens gå efter de helt kropsnære udgaver.
Husk: Gå altid efter stramme bluser og toppe - løsthængende tøj klæder ikke dine smukke former.

