
Модні літні жіночі шорти 2013-2014

Літні жіночі шорти 2013-2014 обов’язково повинні бути модними. І справа тут не в
постійному прагненні жінок бути самими, самими. Просто літо, завдяки своїй чарівній
погоді, дарує нам унікальну можливість носити шикарні, легкі речі. Так що гріх не
скористатися отриманим шансом. До того ж завдяки шортів можна навіть усунути всі
проблеми в особистому житті, адже більшість знайомств з чоловіками відбувається якраз
в теплу пору року, коли дівчата оголюють своє тіло, а чоловіки через це починають
відчувати себе ну дуже впевнено. 

Які моделі літніх шортів будуть модними в 2013-2014 роках?

Мабуть, можна без перебільшення назвати шорти прекрасним і чудовим винаходом
людства для жінок і дівчат. Вони стали проривом і довго завойовували своє місце в
гардеробах жінок по всій планеті. У них дівчина виглядає не так скромно і сіро як в
довгій спідниці. Але, незважаючи на суворі принципи суспільства, можна ні крапельки не
сумніваючись сказати, що шорти стали користуватися такою величезною популярністю
через те що в них прекрасно поєднуються сексуальність і комфорт.

Чоловіки приходять в захват, коли бачать жінку, впевнено демонструє свій шикарний
зовнішній вигляд. Але, вони ніколи не замислюються про те, як нас деколи стомлює
постійне ходіння на високих каблуках в коротеньких спідничках, але ж так хочеться
пройтися по вулиці в зручному одязі, щоб можна було в будь-який момент присісти,
потанцювати, а може і прилягти на зелену травичку . У шортах все це можна зробити без
особливих утруднень.

Це ідеальна по функціональності одяг. Тільки подумайте шорти можна носити з туфлями
на платформі і з в’єтнамками і навіть з чобітьми. Літні босоніжки гармонійно підходять до
різних моделей шортиків, роблячи дівчат в коротких шортах об’єктами бажання номер
один. Як ви розумієте, шорти вам треба обов’язково купити найближчим часом. Про
основні новинки найближчих років ви дізнаєтесь завдяки нам.

Джинсові літні шорти знову в моді

Ви напевно знаєте, що раніше найпопулярнішим способом створення модних шортиків
було обрізання старих джинсів. Мабуть, саме завдяки джинсовим шортів людство
звернуло увагу на такий вид одягу і стало посилено розвивати і модернізувати її.
Джинсові шорти ніколи не перестануть бути популярними. І вони знову є трендом сезону.
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Правда, кожен модний сезон джинсові шорти істотно змінюються. Так в 2013-2014 роках
будуть модними шорти з потертої джинсової тканини, з безліччю порізів і ниток, що
стирчать. Можливо наявність яскравої і довгою бахроми. Але не тільки яскраві джинсові
шорти будуть модними, для любительок строгих речей підійдуть класичні моделі
темно-синього кольору, в яких основний акцент припадає на широкі кишені і яскраві
пояси.

Бежеві літні шорти – тільки для сміливих жінок

Літні шорти бежевого або навіть правильніше сказати тілесного кольору будуть
популярними в найближчі роки. Правда, незважаючи на свою актуальність, вони досить
підступні. Тому що в них поєднується тілесний колір, який в принципі виглядає як друга
шкіра і тонка тканина. Надівши їх, ви можете опинитися в ситуації, коли всі навколо
будуть впевнені, що перед ними жінка, яка забула надіти одяг. Але, тим не менш, такі
шорти виглядають незвично, вони легко комбінуються з іншими речами і цілком підійдуть
для походів на пляж або в парк.

Літні шорти – незвичайні тканини в моді

Ми звикли, що шорти повинні бути джинсовими, але дизайнери вирішили викорінити у
людей цей стереотип. У 2013-2014 роках модними будуть шортики зшиті з здавалося б,
зовсім не підходять для цієї одягу тканин: шовку, мережива, гіпюру і шифону. Пам’ятайте
свої улюблені шортики з нічної піжами, тепер вам не треба показувати їх тільки своєму
хлопцеві. Сміливо надягайте їх і вперед на вулицю. Це тренд. Так, трохи дивно і навіть
небезпечно, але зате модно. З цим не посперечаєшся, до того ж ніколи не пізно вносити
в своє життя зміни. Мереживні літні шорти навіть саму сміливу бунтарку перетворять на
ніжне і трепетне створення.

Так що не бійтеся експериментів.

Шовкові шорти виглядають скромніше мереживних, але вони підходять меншій кількості
жінок, так як можуть відразу ж, видати всі вади фігури. Але зате літні шовкові шорти
стануть справжнім порятунком у спеку. Тільки треба щоб шовкові шорти обов’язково були
яскравими, можливо присутність на них мотивів сходу.
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Літні шкіряні шорти 2013-2014

В останні п’ять років одяг зі шкіри була не надто модною, але в цьому році все змінилося.
Шкіряні літні шорти тому підтвердження. Безумовно, вони асоціюються з силою, агресією,
бунтарством і ризиком. Але зараз ви можете знайти і більш ніжні варіанти шкіряних
шортів. Наприклад, вони можуть бути білосніжними і з мереживами. Різні фактури в
шортах дозволяють їм виглядати модними. Також ви можете звернути на шкіряні шорти з
смугами з боків.

Ультракороткі літні шорти і світ у ваших ніжок

Літо – це не саме підходяще для скромності час року. Тому якщо у вас довге і підтягнуті
ніжки (без целюліту звичайно ж) ви повинні собі купити модні і дуже короткі шорти.
Хтось каже, що у людей нижню білизну і то більш закрите, ніж ці шорти. Та вони роблять
жінку більш відвертою і сексуальною, але при цьому ніхто не посміє сказати, що шикарні
ніжки і класна попка в таких шортах виглядають погано. Тим більше кожен має право
самостійно встановлювати планки своєї розкутості і сміливості. Доповнивши їх вільної
футболкою і кедами, у вас вийде не вульгарний, а стильний образ. Тим більше, чому б не
продемонструвати всім ваші труди в спортзалі.

Спідниця – шорти знову в моді

Цей фасон літніх шортів давно не був такий популярний, як зараз. Що може бути
романтичніше і сексуальніше. Носити їх правда можуть тільки стрункі панночки, так як ця
модель літніх шортів створює додатковий обсяг. Такі шортики стануть ідеальним
варіантом для роботи та ділових зустрічей в пекучу спеку. Зверніть увагу на
спідниці-шорти з великими кишенями і великої вишивкою.

Літні шорти і їх модні кольори

Незважаючи на те, що літо викликає асоціації з усім яскравим, шорти будуть модними
більш стримані. Бажано, щоб літні шорти були однотонними. Навіть якщо ви вибрали
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модель зеленого кольору, на ній не повинно бути інших колірних вставок.

Дизайнери зупинили свій вибір на літніх шортах білого, кремового, сірого і чорних
кольорів. Це дає жінкам більше можливостей з комбінацією елементів літнього
гардеробу.

Запам’ятайте не хитре правило: чим ідеальніше у жінки фігура, тим більше добре на ній
сидять шорти. Так що є сенс вже сьогодні записатися в спортзал або басейн.
Подивившись на фото красивих дівчат в шортах, ви в цьому переконаєтеся остаточно.
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