
Модні літні жіночі сумки 2013-2014

      

Модні літні жіночі сумки 2013-2014 створені для того щоб жінки змогли розкрити свою
індивідуальність і характер. Сумочка для жінок – це непросто можливість кудись
покласти всі необхідні речі, для нас це не менш важливий елемент образу, ніж ті ж туфлі
і плаття.

Літні сумки в цьому році будуть нас шокувати своїм видом. Вони дозволять зробити образ
будь-якої жінки досконалим. Саме тому щороку дівчата повинні звертати свою увагу, на
те які саме фасони сумочок знаходяться на піку популярності, ну і природно набувати
собі обновки.

Літній гардероб жінки переповнений різноманітної одягом. У більшості з нас є футболки,
шорти, сукні і так далі. Але, навіть якщо ми одягнемо на себе найстильніші і дорогі
вбрання, у нас не з’явиться почуття захоплення. А все через те, що нам буде не
вистачати сумочки.

Сумочки потрібні жінкам дуже сильно. Вони допомагають нам вирішити проблему
зберігання вкрай важливих речей. Адже ми, на відміну від чоловіків не можемо піти на
прогулянку, не прихопивши з собою гребінець, косметичку, серветки і т.д. До того ж
влітку ми з задоволенням подорожуємо, ходимо на побачення і розважаємося на
вечірках. Для кожного з цих випадків нам хочеться мати гарну, красиву і що немало
важливо, модну сумку.

Нескладно здогадатися, що літні сумки, відрізняються від тих з якими жінки ходили
взимку. Вони більш яскраві, складні і цікаві. Якщо ви до цього моменту не вирішили, яку
краще сумочку купити собі для літа, пропонуємо вам дізнатися про останні модні
тенденції і потім вже приймати рішення.

Які літні сумки будуть модними?

Відразу хочемо попередити прихильниць епатажних сумок, в цьому році вам доведеться
стримати свій запал. Літні сумки можуть бути яскравими, але їх форма повинна бути
простою. Тому, милі дами, вам доведеться заховати свої улюблені сумки у вигляді
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автобуса, телефонної трубки і квіточки в дальній ящик.

Літні сумки 2013 – геометрія актуальна

Об’ємні сумки відійшли на другий план, безформність зараз не так актуальна. А ось
строгі геометричні лінії навпаки, зараз є безперечним трендом сезону. Найбільш модними
будуть прямокутні літні сумки та трапецієподібні. Бажано, щоб декоративні елементи на
сумочках також були прямими і строгими. Подібні сумки обов’язково повинні мати короткі
ручки, тому вибираючи собі подібну модель, пам’ятайте, що ви її будете носити в руках, а
не на плечі.

Літні портфелі для ділових жінок

На роботу не підеш з маленьким клатчем, так як в нього нічого не поміститися. І в теж
час влітку жінкам хочеться ходити не з банальними чорними, об’ємними сумками, а з
чимось більш модним. Саме для них були створені яскраві літні сумки – портфелі. У них
чудовим чином помістяться документи і всі необхідні гаджети. Як різновид такого виду
сумок, ви можете звернути увагу на літні дипломати і сумки-папки.

Модний річний клатч

Ця маленька сумочка давно вже завоювала серця всіх жінок. Вона ідеально підходить
для більшості заходів в нашому житті. Якщо в сумках великих розмірів в цьому році ми не
побачили нічого надприродного, то над клатчами дизайнери попрацювали гарненько.
Цього літа вони повинні виглядати не гірше творів мистецтва в галереях. Так що, чим
яскравіше і складніше клатч у вас буде, тим краще. Вітаються різні прикраси: стрази,
вишивка, аплікації та незвичайні замки. Найбільш модними за формою будуть клатчі –
гаманці, які треба носити в красивих руках з шикарними малюнками на нігтях.

Плетені літні сумки
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Цього літа плетені сумки ви можете брати не тільки на відпочинок і похід на пляж.
Дизайнери фарбували їх настільки, що подібні сумки втратили простоту і перетворилися
в стильний і модний аксесуар. В якості матеріалів для подібних сумок повинні
використовуватися натуральна лоза і зламу. Найбільш класно виглядають такі сумки з
різними візерунками. Дивлячись на такі фасони сумок, мимоволі згадуєш стиль хіпі. До
речі ручка на сумці також повинна бути короткою, і не забувайте, що плетену сумку і
капелюх краще не носити одночасно.

Шкіряні літні сумки 2013-2014

У сезонах 2013-2014 шкіряні сумки будуть переживати зліт своєї популярності. Проте
шкіра шкірі ворожнечу. Ви можете зупинити свій вибір на невеликій, акуратною сумці з
довгою ручкою зі шкіри червоного, синього або жовтого кольору. Але ще краще, якщо ви
придбаєте річну сумку зі шкіри крокодила або пітона. Вона може бути натурального
кольору або ж пофарбованої за принципом градієнта.

Літні сумки – колаж

Досить оригінально виглядають літні сумки, які складаються з шматочків різних
матеріалів. Найчастіше це квадрати, ромби, трикутники і прямі лінії. Вони можуть бути
різнокольоровими. Але краще якщо сумка буде зшита зі шматочків двох кольорів,
наприклад червоного і жовтого.

Прозорі літні сумки

Прозорі літні сумки зможуть носити тільки акуратні дівчини, так як ви розумієте подібний
варіант сумки, не сприймає хаосу. Такі сумки можуть повністю прозорими або ж мати
спеціальні вставки. Досить цікаво виглядають сумки, в яких ефект прозорості
досягається за рахунок пластика. Тобто всім навколо буде здаватися, що у вашій сумці є
дірки, а насправді ви будете йти з модною річної сумкою, не показуючи всім при цьому її
вміст.
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Якого кольору повинні бути літні сумки?

Літні сумки можуть бути яскравими і не дуже. До пастельній кольоровій гамі можна
віднести такі відтінки: карамельний, помаранчевий, рожевий і фіолетовий, блакитний.
Більш цікаво будуть виглядати сумки насичених і незвичайних квітів: бірюзового,
смарагдового, лілового і бордового. Не варто обділяти увагою класичні відтінки: білий,
коричневий, чорний і сірий. Оригінально виглядають триколірні сумки.

В якості прикрас можуть бути використані об’ємні квіти, блискавки, кишені й гудзики.
Звичайно, не варто забувати про ланцюжках і ручках. До речі, бажано щоб ручки за
кольором відрізнялися від основної колірної гами всій сумки.

З чим можна носити літні сумки?

Про те, що колір сумки та взуття не повинен співпадати, ви напевно знаєте. Також
раніше було не прийнято, щоб сумочка й плаття, наприклад, були однотонними. У цьому
році ви можете сміливо брати синій клатч під сукню такого ж кольору. Просто шикарно
виглядають маленькі яскраві сумки з легкими блузами пастельних тонів.

Чим більш простий наряд ви одягаєте, тим більш яскраву літню сумочку ви можете з
собою взяти. Купивши собі нову літню сумку, ви доставите собі чимало задоволення.

Тепер ви знаєте про те, що можна носити влітку і вмієте правильно формувати свій
гардероб. Будьте самими модними і стильними завжди.
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