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Коли на вулиці тепло і світить яскраве, довгоочікуване сонечко вкрай важко змусити
сидіти себе вдома. Тому що сама природа закликає нас робити подвиги і наповнювати
життя позитивними емоціями. Красива одяг здатний підняти настрій, перетворити
зовнішність і навіть змінити думку людей про нас. Тому для дівчат важливо заздалегідь
підготуватися до сезону відпочинку, а для цього треба оновити літній гардероб. У ньому
обов’язково повинні з’явитися модні літні спідниці 2013.

Жінок можна розділити умовно на тих, що буквально кожен день надягають різні фасони
спідниць і тих, які останній раз спідницю носили в молодших класах школи. Можна з
упевненістю сказати, що спідниці носити треба всім жінкам. Вони перетворюють нас і
змінюють у кращий бік. Тому якщо ви відмовляєтеся носити такий одяг через
невпевненість і комплексів, негайно припиняйте робити це. Для кожної фігури можна
знайти ідеальну спідницю. Літо створено, щоб змінювати нас в кращу сторону. А зараз
існує таке різноманіття фасонів спідниць, що ви можете їх поєднувати як в улюбленому
спортивному стилі, так і в класичному.
Які фасони літніх спідниць будуть модними в 2013 році?

Перевагою будь спідниці є те, що її можна сміливо вважати базовою річчю. Тобто
завдяки лише одній спідниці ви зможете створити не один десяток різних образів. Як ви
розумієте, купувати спідниці навіть вигідно. Особливо це важливо влітку, коли всім нам
хочеться прикупити якомога більше дрібничок.

Влітку в 2013 році будуть модними кілька незвичні для нас фасони і кольори спідниць.
Але, адже літо це найбільш підходяще для експериментів час, так що використовуйте
його по максимуму. Епатаж відходить на другий план, класичні фасони повертаються,
так що навіть найсуворіші модниці зможуть знайти щось цікавеньке для себе.
Класична спідниця-олівець: літо 2013

На жаль, влітку ми змушені ходити на роботу. Це трохи затьмарює наше життя, особливо
якщо в цей час друзі та знайомі насолоджуються відпусткою. Але підняти собі настрій
можна купивши новеньку літню спідницю-олівець, яку ви зможете носити і на роботу, і на
романтичні прогулянки. Цього літа будуть модні довгі класичні спідниці. Зверніть увагу
на світлі кольори цієї спідниці: бежеві, білі, пудрові. До речі, спідницю-олівець влітку 2013
року не обов’язково носити з блузами і сорочками. Набагато цікавіше буде виглядати
подібна спідниця з яскравим топом без рукавів.
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Літні прямі спідниці 2013

Якщо вам з якихось причин не хочеться носити спідницю-олівець, ви можете купити собі
довгу спідницю прямого крою. Тільки вона не повинна бути банальною. Простий крій
повинен бути перетворений красивою тканиною, наприклад шовком і прозорим
шифоном. Тобто ви отримуєте якийсь мікс з класичного крою та відвертою прозорості.
Звичайно, «трусиками» на роботі світити не варто, а ось гордо пройтися по вулицях міста
цілком припустимо.

Літні пишні спідниці 2013

Давненько цей фасон спідниць не був популярним. Цього літа всі пишне і повітряний
буде актуальним. Обсяг і легкість спідниць може бути досягнута завдяки фасоном
(наприклад, спідниця-дзвін або тюльпан) або ж використовуючи рюші, велика кількість
шарів спідниці. Оборки, мережива, бахрома – все це властиво подібним спідницям. Вона
повинна фіксуватися на талії широким поясом і до низу розширюватися. Колір повинен
бути ніжним і спокійним. Не забувайте, що подібний фасон не сильно підійде повним
дівчатам, так як вона здатна в кілька разів збільшити попу.

Літні довгі спідниці 2013

Звичайно, деякі чоловіки скептично ставляться до подібного фасону спідниць, так як
вони геть приховують спокусливі ніжки дівчат. Літня спідниця повинна бути легкою, тому
ніяких джинсових довгих спідниць у вашому гардеробі бути не повинно. Мабуть, єдиним
нововведенням, яке з’явилося в довгих спідницях 2013 року, в порівнянні з минулим
роком є асиметрія. Короткі спідниці з довгим шлейфом виглядають елегантно і жіночно.
Особливо у поєднанні з відкритими літніми босоніжками. Підібравши до такої спідниці
стильний топ, ви отримаєте розкішний наряд для відвідування урочистого заходу.

Літні спідниці з запахом 2013

Цього літа запах займає почесне місце на багатьох фасонах спідниць. Спідниці з
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запахом надають сексуальність, так як здатні прикрасити ніжки. Такі спідниці не повинні
бути вузькими, допустимо присутність складок. Щоб спідниця з запахом виглядала
розкішно, вона не повинна бути короткою. Часом подібна спідниця може чимось
нагадувати східні кімоно. І обов’язково вона повинна мати занижену талію.

Мереживні літні спідниці 2013

Мереживні спідниці виглядають незвично. Їх можуть носити не тільки королівські
персони, а й звичайні жінки. Таку шикарний одяг можна носити буквально кожен день.
Найбільш цікаво будуть виглядати спідниці, в яких поєднуються мереживо і прозорий
гіпюр. Ну, просто мега сексуальний елемент гардеробу. Колір подібних спідниць може
бути як спокійним, так і яскравим. А ось від поєднання в одній спідниці двох контрастних
кольорів краще відмовитися, принаймні, до наступного літа.

Короткі літні спідниці 2013

Влітку треба ніжки виставляти напоказ. Так, і в жарку погоду нам хочеться носити
мінімальну кількість речей. Тому ультракороткі спідниці знову не вийшли з моди.
Особливо зухвало будуть виглядати шкіряні короткі спідниці. Звичайно, з таким фасоном
спідниці слід бути гранично обережною, так як одна невірна деталь образу може
зробити вас вульгарною. Міні-спідниця повинна бути яскравою, можливо використання
горошку і клітина в якості малюнків.

Особливості літніх спідниць 2013

Незважаючи на те, що більшість спідниць представлених в колекціях дизайнерів
представлені в світлій колірній гамі, цього літа ми не будемо позбавлені безумства.
Аплікації, зміїна шкіра, мереживо, паєтки та народна вишивка – ось основні декоративні
елементи, які можуть використовуватися для прикраси спідниць. До речі, не забувайте
про квітковий принті. На спідницях він виглядає дуже мило.

Літні спідниці зможуть допомогти жінкам вирішити проблему з одноманітністю гардероба.

 3 / 4



Модні літні спідниці 2013

Хороша спідниця, один жакет, парочка різних топів і ви отримаєте бажане
різноманітність. Слідкуйте за модою і насолоджуйтеся влітку.
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