
Що модно носити влітку 2013

Літо створено для того щоб жінки і чоловіки могли без проблем демонструвати свій стиль
і смак. Погода дозволяє експериментувати з фасонами, тканинами, фактурами. Ми
можемо собі дозволити носити елегантні сукні, розтягнуті футболки та ультракороткі
шорти. У вашому розпорядженні шикарний вибір різноманітних речей і в принципі ви
можете надягати будь-який одяг. Проте жінка, яка має гарний смак, постійно повинна
одягати не тільки гарні речі, але й модні. Дізнайтеся, що буде модно носити влітку 2013
року. 

Красива жінка приречена на успіх. Але що робить її такою? Безумовно, це природні дані,
за які треба подякувати своїх батьків. Також це вміння доглядати за собою, виховання,
хороші манери. Все перераховане має бути присутнім в жінці, але, на жаль, на це ніхто не
зверне уваги, якщо жінка не буде одягнена в красиву оболонку, а саме одяг, взуття та
аксесуари.

Модний одяг дозволяє жінкам виглядати карколомно. Вона здатна приховати недоліки і
навіть змінити ставлення до нас оточуючих людей. Наприклад, якщо тиха і сором’язлива
дівчина, завжди носила вільні, сірі речі раптом одягне яскраве, коктейльне плаття з
відкритою спиною і прийде в клуб більшість чоловіків будуть впевнені, що перед ними
богиня самі знаєте чого. Чим модніше на жінці одяг, тим більше переконані всі навколо в
її доброму смаку і сучасному мисленні.
Який одяг носити влітку 2013 року дівчина і жінкам?

Спеціально для літнього сезону дизайнери випускають свої колекції. В принципі, саме ці
люди диктують нам правила модної гри. Зовсім не обов’язково скуповувати собі одяг з
усіх колекцій. Часом досить того, що вона буде витримана в тому ж стилі і кольорі.

Кожен рік ми можемо оцінити і приміряти велику кількість нових варіантів звичної для
нас одягу. Навіть банальний літній сарафан за останні роки кардинально змінився.
Дизайнери пропонують нам носити цікаву одяг, а деколи навіть трохи божевільну, адже
літо для цього підходить ідеально. Ми постаралися розібратися, на який одяг варто
звернути увагу цим літом.
Літня одяг в грецькому стилі 2013

Грецький стиль влітку буде актуальним практично у всій одязі. Оголене одне плече – ось
основне правило літа 2013. Причому не має значення, що на вас буде одягнене: топ або
спортивний костюм. Важливо, щоб в одязі різних стилів присутня одна бретель або
рукав. Особливо симпатично виглядають літні сарафани і сукні в грецькому стилі, тому
що в них прекрасно поєднуються легка тканина, вільний крій і цікавий декор.
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Об’ємні літні топи 2013

У палючий спека влітку більшість з нас мріє ходити по вулицях голими, ну або максимум в
модному купальнику. Облягаючий одяг нас дратує, бо крім незручності у вигляді слідів
від поту, в таких речах нам ще більш спекотно, особливо якщо вони не зроблені з не
натуральних матеріалів. Але нарешті нашим стражданням прийшов кінець. У цьому році
будуть модними об’ємні, великі топи з повітряних тканин. Вони просто ідеально підходять
для дівчат з неідеальною фігурою. Так як здатні приховати під струмуючими шарами
тканини заховати невеликі вади. Обов’язково об’ємний топ повинен бути світлим, тому
білий, кремовий і пудровий відтінки зараз актуальні як ніколи.

 Відкриті плечі в літньому одязі

Якщо ваші плечі ще не готові до своєї демонстрації оточуючим людям, радимо скоріше
піти в спортивний зал і трохи їх підкачати. Тому що цього літа буде модно оголяти руки і
плечі. Топи, сарафани та сукні без всяких рукавів і бретелей дозволять дівчині бути
романтичною і сексуальною. Зверніть увагу на топи з ліфом-бюстьє, корсетом і
мереживною обробкою.

 Яскраві літні брюки 2013

Зазвичай квітковий принт ми зустрічаємо на літніх сукнях і спідницях. Цього літа ви
можете наважитися надіти брюки з яскравими квітами на них. Вони виконані з легких
тканин і мають крім яскравого малюнка вільний крій. Звичайно, далеко не кожна
модниця захоче надіти такий одяг. Аж надто яскраво і незвично вона виглядає. Таки
штани з такими малюнками більше підійдуть молодим дівчатам.

 Смугасті літні речі

Літо ідеально підходить для внесення у своє життя яскравих фарб. А смужка може це
зробити як можна краще. Про те, як правильно носити одяг у смужку ми писали раніше.
Перевагою речей в смужку є той факт, що вони практично не набридають. Для
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різноманітності досить просто надіти топ в іншій кольоровій гамі і все. Цього літа ви
повинні носити речі не тільки в чорно-білу смугу. Зверніть увагу на поєднання п’яти,
шести різних кольорів в одній речі. Стрункі панянки можуть навіть носити смугасті шорти.
Клітка знову в моді

Влітку можна зустріти строгий одяг з витриманими чіткими лініями. Крім смужки ви
повинні звернути увагу на клітку. В основному це шахова забарвлення, тобто в одязі
повинні бути присутні клітини двох кольорів. Вони можуть бути контрастними або
відрізнятися на пару тонів. Клітка використовується не тільки в сорочках, але і в
спідницях, платтях і брюках. Яка клітка буде за розміром, не має значення, допустимо як
велика, так і дрібна.

 Тваринні мотиви в літньому одязі

Нарешті ненависники леопардового принта можуть зітхнути з полегшенням – він більше
не актуальний. Зараз модні більш шикарні і багаті малюнки. Наприклад, ви можете
купити собі сукню із зображеними на ньому пір’ям лебедя або павича. Актуальні всі
африканські і азіатські мотиви. Так що зелений, синій і пісочні кольори цього літа будуть
на висоті.

 Металеве сяйво 2013

Навесні як ви вже напевно знаєте, в моду повернулися вироби зі шкіри. Для літа вони не
дуже підходять, оскільки в такому одязі елементарно жарко. Тому дизайнери вирішили
полегшити нам життя. Вони пропонують носити тканини з металевим блиском. Звичайно,
у спідниці, чимось нагадує фольгу, не кожна дівчина захоче ходити. Але це модно, свіжо
і незвично. А пробувати нове завжди корисно.

 Літні сукні 2013

Літні сукні повинні бути короткими і вільними. Чимось вони нагадують яскраві туніки.
Прямий крій таких суконь дозволяє їх носити їх як з літніми босоніжками на високому
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каблуці, так і з низьким ходом. На відміну від топів сукні повинні бути яскравими, і чим
насиченішим буде колірна гамма на ньому, тим краще.

 Одяг, якого кольору треба носити влітку?

За кольором, ваш одяг може бути різною, головне щоб в цілому виходив яскравий образ.
Наприклад, якщо до світлого топу надіти яскраво-сині шорти і бірюзові босоніжки ви
будете виглядати свіжо і цікаво.

Цього літа можна носити як речі пастельних тонів, так і яскраві. Про неонових відтінках
краще поки не згадувати. У вашому розпорядженні більше благородні кольори.

Як вже говорилося раніше, металевий колір буде користуватися популярністю, втім, як і
пайетки. Тільки допустимо використовувати всього три кольори для подібних матеріалів
в одязі: чорний, срібний і золотий. Все інше можна вважати перебором.

Носіть влітку цікаві речі, які ви не зможете надіти в будь який інший час року. Чорні
брюки – це, безумовно, добре. Але влітку краще їх замінити на штани синього і зеленого
кольору. Навіть якщо ви ніколи не надягали фіолетову юбку, є сенс в 2013 році це
зробити. Експериментуйте і починайте формувати літній гардероб за пару місяців до
настання літа. І тоді ви будете на 100% впевнені в своїй привабливості в жарку пору
року.
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