
Як вибрати блузку повній жінці? Поради дизайнерів

      

Перед кожною жінкою часто виникає питання: що вдягнути? І що підходить саме для
цього випадку? А як правильно поєднувати речі, щоб виглядати витончено та елегантно?
Перед повною жінкою постає ще одна важлива проблема – розмір.

При нестандартної фігури дуже важко підібрати одяг. Часто таким жінкам подобається
певний стиль, але носять вони лише те, що зуміли знайти.

Однак складником гардероба все ж є блуза, т.к. її можна поєднувати як з брюками, так і
зі спідницею. При правильному виборі забарвлення і покрою блуза прибере недоліки і
підкреслить достоїнства. Її можна надіти і в свято, і в будній день.

Блузки для повних жінок – це не тільки моделі в смужку. Їх потрібно вибирати по фігурі.
Всі жіночі повні фігури можна розділити на два типи.

Перший тип фігури – це вузькі плечі і широкі стегна. У цьому випадку головне завдання
при виборі блузки – урівноваження широкого низу і вузького верху. Краще всього
вибирати світлі блузки та темний низ. Особливу увагу потрібно приділити коміра. Комір
повинен бути широким, з вирізом у вигляді букви V. Також будуть доречно виглядати
довгі блузони, красиво спадаючі широкі штани з струмує тканини.

Другий тип фігури характеризується вузькими стегнами і широкої верхньою частиною.
Великі плечі допоможе приховати блузка темного кольору. Низ при цьому повинен бути
світліше. Слід відмовитися від спідниць, звужених донизу. Основна вимога до блузі –
овальний виріз.

Якими мають бути блузи для повних жінок невисокого зросту? Дівчатам і жінкам
невеликого зростання слід вибирати одяг, який буде візуально витягати фігуру.
Візуально підрости допоможуть блузки з коміром-стійкою. Бажано вибирати моделі, які
можна носити, не заправляючи в спідницю або штани. Такі блузки, як правило, мають
закруглені кінці. Блузку-сорочку можна надіти поверх трикотажного светри з горлом.
При цьому блузку потрібно підв’язати знизу. Такий варіант покаже, що жінка не боїться
експериментувати. Зробити фігуру візуально вище також допоможуть блузки темного
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кольору. Прикрасити вбрання можна за допомогою яскравого аксесуара.

Прекрасним варіантом для ділової жінки стане блузка-сорочка з тоненькими смужками і
рукавом три чверті. Дуже елегантно виглядають білі блузки в кольорову смужку. Блузки
в клітку підійдуть любителькам спортивного стилю. Прекрасної моделлю на кожен день і
на вихід стане блузка в стилі чоловічої сорочки. Її відмінні риси – два нагрудних кишені.
Виділяють моделі з коміром і без нього.

Блузки для повних жінок можуть бути виконані з тканин яскравих кольорів. За
допомогою блузки яскравого кольору з важкого шовку можна відвернути увагу від
повноти нижньої частини тіла. Крім того, така блузка приховає повноту рук. У моді
блузки з блискучого сатину, які можуть надіти і повні жінки. Прекрасним рішенням для
повної фігури буде малахітовий колір. Вишневий колір не залишить байдужим жодного
чоловіка. Він перетворює округлості в гідності. Поєднувати його можна з сіро-синім,
світло-коричневим. Альтернативним варіантом чорної блузі буде чорно-синій колір, в
поєднанні з жовтим його можна використовувати для банкету.

Маючи в своєму гардеробі кілька блузок, можна створити свій неповторний стиль і
доповнити його доречними для даного випадку аксесуарами.
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