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Випускний для багатьох дівча є найбільш важливою подією за всю шкільне життя. Кожна
дівчинка мріє бути самою чарівною в цей день, саме тому підготовчі заходи починаються,
задовго до настання знаменної дати на календарі. Природно щоб дівчинка виглядала
надзвичайно на своєму випускному вечорі їй треба продумати свій образ і приготувати
відповідні йому аксесуари. Найбільш цікаві сукні та наряди на випускний бал 2013 року
ми приготували для вас.

Що таке випускний бал? Це подія величезної важливості для кожного школяра і не
найзначніше захід для дорослої людини. Дорослішаючи, ми усвідомлюємо що все, що було
пов’язано зі школою, є чимось не серйозним, жартівливим і деколи дурним. Ні, всі ми,
звичайно, з теплом згадуємо той великий період нашого життя, але з часом забуваємо, в
чому важливість випускного балу.

Саме тому часто юні дівчата стикаються з нерозумінням батьків в момент підготовки до
балу. Дорослі починають сперечатися, радять не викидати гроші на вбрання, які одягнеш
один раз в житті і в підсумку настрій псуватися абсолютно у всіх. Ми закликаємо батьків
згадати і поставити себе на місце своїх дітей і разом зі своєю мужністю і гаманцем
приступити до пошуку наряду для випускного балу дівчинці.

Яке плаття вибрати на випускний вечір 2013?

У 2013 році юним модницям посміхнулася удача. Вони зможуть одягти приголомшливі
сукні, їх вибір просто вражає. Яка б фігура не була у дівчинки, вона зможе знайти
плаття, яке бездоганно сяде на ній. Незважаючи на те, що строгих вимог до нарядів на
випускний ніхто не пред’являє, бажано щоб ваше плаття було модним і стильним.
Давайте разом розберемося, який варіант випускної сукні можна одягнути в цьому році.

Мереживне плаття для випускного балу 2013

Що ж у цьому році мереживо буквально переслідує нас всюди. Ось і для випускного балу
дизайнери радять вибрати цікаве плаття з мережива. Довжина сукні при цьому не грає
роль. Якщо ви завжди були королевою епатажу і не відрізнялися скромністю, то ви
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можете сміливо надягати короткий мереживне плаття.

Зверніть увагу: мереживне плаття для випускного балу має бути ніжного, пастельного
кольору.

Якщо у цього варіанту будуть довгі рукави і закрита зона декольте, але при цьому ви
повністю оголитися спину за допомогою глибоко вирізу – гарантуємо, ви станете
богинею вечора. Для більш скромних дівчат підійдуть мереживні сукні міді – довжини до
підлоги.
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