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</b> <p align="justify">Az ?szi sz�rke sz�ek a t� galamb �
sz�sz�rke �nyalataira v�tanak. <p align="justify">A t�i feh� � a fekete sz�ek visszat�nek
ebben a szezonban is r�v��, antik arany, ez�st � lila sz�ekkel kombin�va. Kulcsfontoss��
sz�ek a s��k� lil�al, csokol��barn�al � feket�el kombin�va. Indig�� zaf� k� sz�eket
��k rusztikus v��sel kombin�juk. Farmerban a koptatott sz�rke � s�� sz�rke sz�ek
harmoniz�nak pasztell � b�sonyos �nyalat� elemekkel egy sikkes � modern �sze�l��ban.
</p>
</p> <p align="justify"><b>Az anyagok </b></p> <p align="justify">A k��t
anyagok az idei szezon legk�yelmesebb divatir�yzat� k�viselik. A gyapj� t��etes anyag
eleg�s szab�� ruhadarabok k�z���e. A k�i k��? pul�erek nagyon n�szer?ek, csak�gy
mint a klasszikus tweed gyapj� sz�et, a kordb�sony � a b�sony. Angora, cashm� � mohair
pul�erek szint� nagyon divatosak � a luxus �z�� keltik, egyben melegek � k�yelmesek. A
b?r� k��l divatosak a k�y�� krokodilb?rt ut�z�mint�, vagy a koptatott, haszn�t benyom�t
kelt? kidolgoz�. A sz?rme jelent?s hat�sal van az idei szezon divatj�a lakkb?rrel vagy met�
f�y? b?rrel kombin�va.
</p> <p align="justify"><b>A mint�
</b></p> <p
align="justify">Ezen a t�en a divat minimalisztikus, de klasszikus. A bl�erek, szokny� �
nadr�ok id?tlen mint�kal k�z�lnek; halsz�k� � v�ony cs�os, kock� � pepita.</p> <p
align="justify"><b> Form� � r�zletek
</b></p> <p align="justify">Az egyenes sz��
nadr�ok sz�a b?v�l ezen a t�en a bl�erek pedig der� f��t vannak elv�va. A der�vonal
hangs�lyos, a szokny� � nadr�ok dereka gyakran magas. A gombok hatalmasak, a keszty?k
hossza � anyaga v�toz� de minden form��an nagyon divatos . A kab�ok eset�en ha
val�an egy�i st�usra v�yunk, keress�k azokat a szab�vonalakat, amelyek a f�fiak ruh�at�
imit�j� l�y strukt�r�al. Az idei t�i divat vonalvezet�e tiszta � �de de m�is vizu�isan vonz�
Divatos a mell alatt elv�ott szab�vonal, valamint az �vel hangs�lyozott der�vonal a kab�ok
eset�en is.
</p> <p align="justify"><b>T�i ruhat�unk</b></p> <p align="justify"> Itt a t�,
de � vajon milyen a t�i ruhat�unk? Milyen t�ikab�unk van? B?r vagy gyapj�? Van kab�ruha
� t�i dzseki a ruhat�unkban? � a csizma? Divatos vagy funkcion�is? Kalap vagy sapka, vagy
mindkett?? </p> <p align="justify"><b>T�ikab�ok</b></p> <p align="justify">Vajon milyen
t�ikab�ot v�asszunk erre a t�re? A gyapj� sz�et kab�ok j�v�aszt�nak bizonyulnak, de
v�aszthatunk a divatos � f?leg id?t�l�b?rb?l k�z�lt t�ikab�okat k��l is. A b?rkab�
v��l�a egy olyan beruh��, amely az �ek sor� megt��l. V�asszunk olyan fazont, amit a
nyakn� begombolhatunk. Nem baj, ha kab�unk m�ete egy sz�mal nagyobb, �y r�egesen
�t�k�het�nk alatta. Az �ek sor� mindannyian megtanultuk, hogy a p�z�nk�t azt kapjuk,
amit fizett�nk �te. Ez a b?rkab�ok eset�en k�l��en �v�yes. Sokan nem sajn�j� a p�zt,
ha t�ikab�r� van sz� � egy klasszikus szab��, min?s�i b?rkab� egy tart� darabja lesz
ruhat�unknak. A k�l�bs� a b?rkab�ok ��an a felhaszn�t b?r min?s��en rejlik. Miel?tt
megv��oljuk a b?rkab�ot, vizsg�juk meg t�zetesen a b?rt. Legt�b b?rkab� marhab?rb?l
k�z�l. Ha igaz� j�min?s�et keres�nk, kecskeb?rb?l k�z�lt kab�ot vegy�nk. Ha
sz?rmegall�t is szeretn�k a kab�unkra, az megemeli a k�ts�et. Egy j�kidolgoz��,
j�min?s�? b?rkab�tal nagyon j� j�unk, hiszen legal�b 10 �ig tudjuk hordani. A b?rkab�ok
klasszikus sz�ei a fekete, s��k�, barna � a v��. A b?rkab� hossza legyen t�d f��t �?
vagy �pen t�dig �?, �y alkalmi � h�k�napi viseletre egyar�t alkalmas.
</p> <p
align="justify"><b>T�i dzseki
</b></p> <p align="justify">A gyapj� kab� mellett
sz�ks�es kell�e ruhat�unknak egy meleg, sportos dzseki, amennyiben kedvelj�k a t�i
sportokat, vagy ha sokat tart�kodunk a szabadban. A jelenleg haszn�atos anyagok m�
k�ny?v�� melegg�teszik a dzsekiket, �y viselet�k k�yelmes � nem zavar a mozg�ban.
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Egy j�min?s�? t�i dzseki nemcsak divatos, de ak� -20 fokban is ide�is viselet lehet a
szabadban. Az �jabban �jra divatos �puffer� pufi dzsekik j�h?szigetel�sel rendelkeznek, de
nem mindenki sz��a el?ny�ek. V�asszunk a testalkatunknak megfelel? szab�� � st�us�
t�i dzsekit. A dzsekik hossza v�tozatos ezen a t�en. A r�id, der�ig �? fazonok �p�gy
divatosak mint a combk��ig vagy t�d al��?k. �uk min?s��kt?l � m�k�ukt� f�gg, de
el�het? �on v��olhatunk j�min?s�? � garant�tan meleg dzsekit. Eleg�s v�tozata a t�i
dzsekinek a sz?rm�el vagy m?sz?rrel kombin�t, kapucnis v�hatlan anyagb� k�z�lt kab�ka,
amelyet szokny�al � nadr�gal egyar�t viselhet�nk. A dzseki m�et�e �gyelj�nk, ak�csak a
kab� tekintet�en, hiszen olyan m�etet kell v�asztanunk, ami al�egy vastag magas nyak�
pul�ert is fel tudunk venni.
</p> <p align="justify"><b>T�i kalapok, sapk�, s�ak �
keszty?k </b></p> <p align="justify">A t�i kalapok � sapk� fontos kieg�z�?i t�i
ruhat�unknak � t�b szempontb� is praktikusak. Megv�enek benn�nket az id?j��
viszontags�ait�, ugyanakkor harmonikus � divatos kieg�z�?i kab�unknak. A kalapok
gyapj�b� val�i vagy m?sz?rb?l k�z�lhetnek, a sapk� eset�en a k�i k��? vagy a k�i k��t
ut�z�mint� a divatosak. Sz�eiben a kab�tal, dzsekivel harmoniz�nak. Divatosak a k��t
sapka, s� keszty? egy�ttesek. </p> <p align="justify"><b>T�i k��t pul�erek � a sportos �
az eleg�s
</b></p> <p align="justify">Sokf�e st�us k��l v�aszthatunk, de tal� a
legpraktikusabbak a �twin set� azaz kardig�-pul�er egy�ttesek. K�l�-k�l� is hordhat� m�
ruhadarabokkal kombin�va, � egy�tt viselve eleg�s � id?tlen hangulatot keltenek. Nadr�gal,
szokny�al, k��t vagy sz�et ruh�al egyar�t eleg�sak � j� kombin�hat�. Anyag�an a
gyapj� � kasm� anyagokat aj�ljuk, mivel melegek ugyanakkor nem t�l vastagok � k�yelmes
a viselet�k. A mai kevert sz�as gyapj� pul�erek m� nem olyan sz�r�ak, mint r�en, �y
j�k��zetet biztos�anak visel?j�knek eg�z napra. </p> <p align="justify"><b>T�i n?i
csizm� � divat � funkci�
</b></p> <p align="justify">Alapvet? darabunk egy olyan t�i
csizma, amely v�leperget? � a talpa cs�sz�mentes � el� vastag, hogy ha h�an j�unk
benne, ne f�zon a l�unk. Alapvet? funkci�a hogy melegen � sz�azon tartsa a l�unkat. A
megfelel? t�i csizma nem olcs� de garant�tan meg�i az ��, ha arra gondolunk, hogy nem
fogunk t�b�be�ott � pap�v�onys�� talppal rendelkez? csizm�an cs�szk�ni �
fagyoskodni. Ha olyan csizm� keres�nk, amiben a h�an is tudunk k�lekedni, akkor olyan
modellt keress�nk, aminek vastag, rec�ett a talpa � v��l� A bokacsizm� praktikusak
nadr�gal , a hosszabb sz�� csizm� csinosak szokny�al, t�i, k��t ruh�al viselve. A csizma
anyag�al lehet?leg val�i b?rb?l k�z�lt modell legyen � ha mindennapi haszn�atra sz�juk,
akkor a sarka ne legyen 6 cm-n� magasabb. Ez a sarokmagass� m� k�yelmes � csinos is.
Annak ellen�e, hogy t� van, m� lehet�nk divatosak � eleg�sak...</p> <p align="justify">
</p> <p align="justify">Forr�: nexland.hu</p>
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