
Модні жіночі весняні куртки 2013-2014

Пройде невелика кількість часу, і все милі жінки зможуть зітхнути з полегшенням і надіти
легкі весняні куртки замість важких і об’ємних шуб і пуховиків. У них дівчата відразу
відчувають себе більш витонченими, жіночними і красивими. А адже немає нічого
прекраснішого, ніж щасливі жінки, які можуть носити те, що робить їх красивіше і
щасливішим. Модні весняні куртки в 2013-2014 році будуть мати безліч особливостей, про
основні з них ми поговоримо у статті. 

У гардеробі жінки є речі, без яких просто не можна існувати нормально. Якщо без ще
одного плаття ви зможете вийти на вулицю, то без куртки навряд чи. Вона потрібна не
тільки для створення стильних образів, але й для елементарного збереження здоров’я.
Тому весняна куртка повинна займати своє почесне місце серед базового гардероба
будь-якої дівчини.

Навесні кожній дівчині, особливо якщо у неї існує напружена ситуація в особистому
житті, не хочеться сидіти вдома і сумувати, тому вони гордо піднімають голову і
відправляються на зустріч пригод. Адже коли йдеш вулицями міста, на душі стає легше,
до того ж вловлювати на собі захоплені погляди чоловіків дуже приємно. Але щоб
прогулянки тривали якомога довше і ви не злягли з температурою після чергового
відвідування весняного парку, важливо одягатися тепло.

Не варто, звичайно, забувати що дівчата частенько ставлять модну сторону речей вище,
ніж їх комфорт і корисні властивості. Хоча при грамотному підборі одягу в своєму
гардеробі, можна навчитися купувати якісні і в теж час модні речі. Гарна весняна
курточка можете стати першою по-справжньому універсальною річчю, яка буде
підходити вам за всіма критеріями.
Які жіночі куртки будуть модними навесні 2013-2014 року?

Від швидкості зміни модних тенденцій може почати крутитися голова. Певний фасон речі
може бути модним протягом максимум одного року, а потім, навіть якщо зовнішній вигляд
одягу залишився абсолютно новим, носити її вже немає сенсу. Так як ви будете
виглядати не сучасно, а це підриває репутацію, як серед жінок, так і серед потенційних
кавалерів і шанувальників. Так що доведеться оновлювати свій гардероб досить часто,
хоча, що там приховувати, жінкам це доставляє велику кількість позитивних емоцій.
Весняні шкіряні куртки 2013-2014

Напевно, захисники всього живого на Землі пішли у відпустку, так як вироби зі шкіри
зараз є актуальними, модними і затребуваними. Весняні курточки не минула «шкіряна
лихоманка». Природно перевагу краще віддавати натуральним матеріалам, так як
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виглядають вони набагато цікавіше, ніж штучні. Якщо раніше в моді були шкіряні курточки
приталеного силуету, то зараз треба зупиняти свій вибір на об’ємних, прямих курточках,
з великими комірами і широкими рукавами. Така досить незвичайна куртка буде
оригінально поєднуватися з класичним сукнею – олівець і з рваними джинсами.

Весняні куртки байкерів

Як вже говорилося раніше, шкіра знову опинилася на піку моди. Байкерські куртки
раніше могли наважитися носити не всі дівчата. Так як цей одяг завжди виглядала
агресивно і зухвало. Але зараз дизайнери вирішили облагородити цей варіант курточок.
Ключовим елементом у таких куртках буде косою замок. Без нього просто неможливо
уявити верхній одяг байкерів. Зате крім звичного чорного кольору, ви можете вибрати
весняну курточку бежевого, коричневого, сірого та білого кольорів. Ви не помилитеся,
якщо купите «косуху» із замші. У ній ви будете дуже стильною.

Короткі весняні куртки 2013-2014

Навряд чи така модель куртки врятує вашу поперек у прохолодну та вітряну погоду, але
не дивлячись на це, короткі куртки будуть актуальними найближчим часом. Такий фасон
виглядає незвично і відразу ж говорить про те, що власниця цієї речі знає толк в моді.
Можливо, курточки довжиною до талії можна назвати практичними, але про те, що вони
виглядають красиво і цікаво сперечатися не варто. Укорочені весняні курточки
нагадують болеро, тому їх сміливо можна вдягати як на прогулянку, так і на вечерю в
ресторан. Тільки не забувайте, що такі речі треба вміти правильно підбирати під
особливості свого тіла. Жінкам з великим животом і великими стегнами краще вибирати
курточки більш довгі.

Довгі весняні куртки

Сучасні дівчата, особливо підлітки, ніяк не хочуть розуміти, що красиво виглядати можна
не тільки в ультракороткою одязі. Довга куртка в 2013-2014 роках повинна бути
прикрашена незвичайним коміром, великими і яскравими гудзиками, великої блискавкою і
об’ємними кишенями. Для вирішення повсякденних завдань, тобто ходіння на роботу і
прогулянки така куртка підходить бездоганно. Та й для безпеки жіночого здоров’я довга
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весняна курточка це те, що потрібно.

Спортивні весняні куртки

Пропаганда спорту вносить свої корективи в модні віяння. Спортивні куртки раніше рідко
вдавалося побачити в колекціях відомих дизайнерів. Але зараз вони також закликають
жінок зайнятися собою. А це найкраще робити в стильній спортивній куртці. Вона
повинна бути прямою, без гумки. Вітається наявність смужок. Колір повинен бути
соковитим і яскравим, але не неоновим.

Весняні куртки «сафарі»

Якщо ви любите активно проводити час навесні і прогулювати в парку, незважаючи на
дощ і вітер, то вам треба звернути увагу на цей варіант куртки. Її колір повинен бути
пов’язаний з природою, тобто пісочний, золотий, зелений і коричневий – це те, що треба.
Матеріал повинен бути легким, тонка, плащова тканина підійде ідеально.

У весняних курточках повинен бути присутнім якийсь один яскравий акцент. Це може
бути комір, кишені, замок або капюшон. Взагалі краще вибирати лаконічні моделі
курточки без кричущих акцентів у вигляді поєднання шкіри і мережива, вишивки і так
далі.

А от з кольором весняних курток можна експериментувати від душі. У своєму образі
досить зробити акцент на курточку насиченого кольору, і ви будете чарівні. Слідкуйте за
останніми модними тенденціями на нашому сайті і будьте чудовими.
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