Őszi melegség
Autumn Warmth
A hosszúra nyúlt nyár után az október beköszöntével hivatalosan is
elkezdődött az ősz. Bár ilyenkor egyre kevesebb fény ér minket, és a
nappalok is rövidülnek, a meleg színek viselésével napsütést csempészhetünk a mindennapokba. Aki szereti a kötött holmikat, a legújabb
divattrendeknek köszönhetően idén még nagyobb választékra számíthat.
Azonban nem csak a kényelmes, bő pulcsikra kell gondolni, a nőies
alakot kihangsúlyozó, szűkebb szabásvonalú kötött egyberuhák, bolerók,
poncsók is ékesíthetik megjelenésünket. Újra divatba jöttek az ing- és a
blézerruhák. A félig-meddig kabátnak álcázott holmiknak az adja a játékosságát, hogy önmagukban is viselhetők szoknya nélkül, csupán
harisnyával. A leopárdminta viselése új szintre lépett azzal, hogy az őszi
kollekció a hivatalos megjelenések világába is beemelte. A meleg bordó,
aranybarna, mustársága és a smaragdzöld színekben pompázó ruhaköltemények így az elegáns viselet részei lehetnek. A klasszikus öltözködési stílus kedvelőinek pedig kiváló őszi viselet a Chanel stílusú gyapjúszövet kosztüm vagy kardigán. Ha ügyesen válogatjuk össze ruhatárunkat,
a több holmi viselése nem terhet fog nyújtani, inkább lehetőséget ad a
kreativitásunk és az ízlésünk megmutatására. Egy szép sál nemcsak a
torkunkat óvja meg a megfázástól, de rengetegféleképpen kombinálhatjuk, és a legegyszerűbb öltözetet is feldobhatjuk vele.
V. N.

As after the long summer October has come, autumn has officially begun. Although at this time we get a lot less light and
daylight is shorter, warm colours can bring sunshine in everyday
life. If you like knitted clothes, the latest fashion trends offer you
an even wider range this year. But it is not only about loose-fitting
jumpers, but tighter fit dresses, boleros, ponchos can also make
the appearance more exciting. Shift-dresses and blazer dresses are
on again.
The seemingly coat-like pieces get a bit trickier when they are
worn without a skirt, over the tights only.
Ocelot pattern entered a new stage by having been put into the
autumn collections. Deep dark red, golden brown, mustard yellow
and emerald clothes would be part of the elegant outfit. For those
who prefer classic style, the Chanel-like woollen suits or cardigans
would be the perfect choice for the season. If the pieces are varied
in a smart way, wearing more pieces would not mean a problem,
but a chance to use your creativity and express your taste. A nice
scarf would not only protect your throat, it can also be worn in
many ways, and even the simplest outfit can get a more special look
with them.
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