
Модний пояс сезону весна-літо 2011

Модний пояс весна-літо 2011 - це пояс-бант. Пояс-бант або просто звичайний пояс,
зав'язаний у вигляді банта в моді сезону весна-літо 2011 року. У моді, як класичний
пояс-бант, так і азіатський пояс-бант. Такий пояс, особливо модного яскравого кольору,
допоможе вам стильно і оригінально доповнити ваш будь-який наряд, починаючи від
плаття і закінчуючи брюками.

      

* * *

  

Новинка в моді сезону весна-літо 2011 пояс-бант або простий пояс, який зав'язаний у
вигляді банта так, як вам подобається. На модних показах весна-літо 2011 можна було
побачити безліч стильних варіантів бантів з поясів і поясів-бантів. Такий пояс може стати
незамінним аксесуаром вашого гардеробу, зазначає Fashion-lady, він може чудово
підкреслити талію і доповнити практично будь-який наряд. Пояс-бант може бути як
вузьким, так і широким. Пояс-бант в сезоні весна-літо 2011 може бути шкіряним,
замшевим, оксамитовим, а також шовковим. Шовкові пояси - одна з модних тенденцій
сезону. 

  

У моді сезону весна-літо 2011 класичні банти  на поясі, недбалий бант на поясі, а також
азіатський чи японський пояс-бант. Азіатський або японський пояс-бант - модний хіт
сезону весна-літо 2011 року, це аксесуар, який зможе урізноманітити будь-який наряд чи
образ. Цей пояс-бант був запозичений модними брендами з азіатської культури, адже це
частина жіночого кімоно - японський пояс обі. Азіатський або японський пояс-бант на
сучасний манер - це значно спрощений варіант класичного японського пояса обі.
Сучасний японський пояс-бант - це прострочена шовкова стрічка, яку досить просто
можна зав'язати в бант. Такий японський пояс-бант може урізноманітнити пальто чи
плаття, його можна одягти з брюками або спідницею. Тепер у моді пояс-бант яскравого
кольору, такий пояс може відрізнятися за кольором від вашого наряду, що також буде
актуально і стильно.

  

Поряд з тим в моді і класичний пояс бант. У моді класичний бант з шовково пояса і
класичний бант з тонкого поясу чи стрічки. Ви можете купити як готовий варіант
пояса-банта, так і зав'язати будь-який пояс у вигляді банта так, як вам подобається.
Дуже елегантно і модно виглядають тонкі пояси з бантом, такий пояс може прикрасити
як сукню, так і штани або спідницю і навіть пальто, і красиво підкресливши талію.
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http://bow-knot.com/ru/shop.html
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Ви можете придбати банти ручної роботи  в онлайн інтернет-магазині Bow-Knot.com
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