
T
alán nincs is jobb 
időpont ruhatárunk 
rendszerezéséhez és 
öltözködésünk újra-
gondolásához az új év 
első heteinél. Mielőtt 

azonban belevágunk a teljes újra-
szervezésbe, érdemes néhány dolgot 
leszögezni a hatékony munka érde-
kében. Nem árt tudni például, hogy 
alkatunk szerint mi áll jól nekünk, 
melyik színek hangsúlyozzák ki 
szépségünket, és melyeket érdemes 
elkerülni. Albert Izabella stílusta-
nácsadó segítségével jártuk körbe a 
témát, aki a 2020-as főbb divatirány-
zatokról is beszélt.

A rendszerezés alapjai

A szakember elmondása szerint a 
ruhatár rendszerezésénél számos 
szempontot kell fi gyelembe venni 
ahhoz, hogy egységes hatása legyen. 
Ezek mind egyszerű dolgok, amelyek 
csak kis odafi gyelést igényelnek. Az 
egyik szempont, hogy minden ruha-
darab megfelelő méretű legyen és ta-
láljon a testalkatunkhoz. Figyelnünk 
kell az ingek, blúzok, blézerek eseté-
ben a vállszélességre, mellbőségre, 
karcsúsításra, az ujjak hosszúságára, 
a szoknyáknál, nadrágoknál pedig a 
derék és csípő bőségére, valamint a 
hosszúságokra. „Hangsúlyozzuk ki 
testünk azon részeit, amelyekre büsz-
kék vagyunk” – ajánlotta. Egy másik 
szempont, amit fi gyelembe kell ven-
nünk ruhatárunk rendszerezésénél, 
hogy minden ruhadarabunk jó álla-
potban legyen. A kifakult, megnyúlt, 
bolyhos ruhák rontják a megjelené-
sünket és ugyanakkor az önbizal-
munkat is. Emellett fi gyeljünk arra, 
hogy a ruhák többféleképpen páro-
síthatók és több kontextusban hasz-
nálhatók legyenek. Például egy fehér 
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A rendszerezés-
nél az is segít-
ségünkre lehet, 
ha tisztában 
vagyunk azzal, 
melyik színek 
előnyösek 
számunkra, és 
melyeket lenne 
érdemes inkább 
elkerülni.

Öltözködés személyre szabottan
inget párosíthatunk szövet szoknyá-
val és blézerrel irodai öltözetnek, de 
ugyanakkor farmerrel, bőrkabáttal és 
teniszcipővel szabadidős öltözetnek 
is tökéletes. „Mindezek mellett a leg-
fontosabb talán az, hogy jól érezzük 
magunkat az öltözetünkben, hisz az 
nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is 
szépít” – hangsúlyozta a szakember.

Évszakelmélet

A rendszerezésnél az is segítségünk-
re lehet, ha tisztában vagyunk azzal, 
melyik színek előnyösek számunkra, 
és melyeket lenne érdemes inkább 
elkerülni. Mint a szakember rámuta-
tott, a színelemzés az 1980-as évek-
ben jelent meg, és az évszaktípusok 
elméletét használta, ami azt mutatja 
meg, hogy melyik évszakban talál-
hatók meg a hozzánk illő színek. Egy 
személy évszaktípusának meghatá-
rozásához a bőr tónusa, valamint a 
szem és a haj színe szolgál alapul. A 
tavasz és ősz típusoknak meleg bőr-
tónusuk van (sárgás, aranyló vagy 
barackos bőrszín). A két típus között 
az a különbség, hogy a tavasznak 
prominens tulajdonságai vannak (vi-
lágos haj és szem), az ősznek pedig 
tompa (sötét haj és szem). A tavasz 
típusnak jól állnak az élénk meleg 
árnyalatú színek (paradicsompiros, 
sárgabarack, korall, fűzöld, sma-
ragdzöld), az ősz típusnak pedig a 
tompított meleg árnyalatú színek 
(téglapiros, narancssárga, csokoládé-
barna, szőlőszínű lila). Ezeknek a tí-
pusoknak kevésbé előnyösek a hideg 
árnyalatú pasztell és sötét színek. A 
nyár és a tél az előző típusok hideg 
bőrtónusos változatai (rózsaszínes, 
fakóbb bőrszín). A nyár tompa tu-
lajdonságokkal rendelkezik (világos 
haj és szem), a tél meg feltűnőkkel 
(sötét haj és szem). A nyár típusnak 

előnyösek a lágy, tompa, pasztell-
színek (babarózsaszín, jádezöld, ég-
színkék, szürke), a tél típusnak pe-
dig az élénk hideg árnyalatú színek 
(fukszia, élénk rózsaszín, türkiz, 
smaragd zöld). Kerülendők az élénk 
vagy poros meleg árnyalatú színek.

Öltözködés télen

Az évszaknak megfelelő ruhadara-
bokról további tippeket is megosztott 
a szakember. Mint mondta, meleg ru-
hadarabjaink legyenek természetes 
anyagból (kasmír, gyapjú, selyem, 
pamut). Ezek előnye, hogy vékonyak, 
mégis kiváló hőszigetelők. Ezekkel 
szemben a vastag pulóverek azt az 
illúziót keltik, hogy teltebbek va-
gyunk, elrejtik karcsúságunkat. Az 
alacsony hőmérséklet időszakában 
nagyon fontos, hogy végtagjainkat 
melegben tartsuk, ezért a gyapjú-
kabát, a kesztyű, kalap vagy sapka, 
sál, meleg cipő nem hiányozhatnak 
ruhatárunkból. Emellett ajánlatos 
a réteges öltözködés, amely mind 
esztétikailag, mind a praktikusság 
szempontjából előnyös. A többrétegű 
öltözet érdekes, stílusos. Ne feledkez-
zünk meg arról sem, hogy a több vé-
kony réteg melegebb, mint egy vastag 
réteg, hiszen a rétegek közötti levegő 
felmelegszik és szigetel. Ahhoz, hogy 
nőiesek maradjuk akkor is, ha réte-
gesen öltözünk, fontos, hogy vékony 
derék illúzióját keltsük. Az alma és 
téglalap alaktípus esetén egy bővebb 
ingre vagy blúzra felvehetünk egy 
karcsúsított blézert, és máris nőie-
sebbnek tűnünk. A körte, homokóra 
és fordított háromszög esetén pedig 
szíjat használhatunk, hogy kiemeljük 
karcsúságunkat. Mivel a téli időszak-
ban általában sötétebb színű ruhákat 
öltünk magunkra, ezek monotonitá-
sát feldobhatjuk színes kiegészítők-

kel. Ilyen lehet egy virágos mintás 
sál, egy élénk színű táska vagy akár 
színes cipő (sötétkék, bordó, sötét-
zöld).

2020-as divat

Mint minden évben, idén is számít-
hatunk új trendekre a szabások, 
minták, színek terén. Ennek ellenére 
a szakember szerint nem szabad en-
gednünk, hogy a trendek irányítsák 
öltözködésünket. Az idei év divatja 
a ’70-es ’80-as évekre emlékeztet, 
fodros, buggyos ujjú ruhákkal, mini 
vagy midi trapéz szoknyákkal. A tra-
péz és répa alakú nadrágok is helyet 
kapnak az áruházak polcain a nagy 
galléros blézerek és kabátok mellett. 
A bőrből és bőrutánzatból készült ru-
hadarabok továbbra is divatosaknak 
számítanak, legyen az egy felső, nad-
rág, szoknya vagy éppen kabát for-
májában. A színek terén az alapszí-
nek nyerik el fi gyelmünket: a piros, 
a sárga (sáfrány és napfény árnyala-
tokban) és a kék (klasszikus, halvány 
farmer és mozaik árnyalatokban). To-
vábbá számíthatunk a zöld színre is, 
türkiz és snidling árnyalatban. Érde-
kes módon a semleges színek (fehér, 
fekete, barna, szürke, krém) lesznek 
a legkedveltebbek ebben az évben. 
Mindezeket fűszerezhetjük majd 
nagy babos és virágos mintákkal.

Albert Izabella zárásként kiemel-
te: ahogy a mondás szerint a szem a 
lélek tükre, úgy a személyiség tükre 
az öltözködés. „Egy eszköz, amit fel-
használhatunk arra, hogy magunkról 
beszéljünk, anélkül hogy szavakat ej-
tenénk ki a szánkon. Meséljük tehát 
el, hogy milyen különlegesek és egye-
diek vagyunk” – húzta alá.

ISZLAI KATALIN

Az év eleje általában 
az új kezdetek, nagy-
szabású tervek idősza-
ka, az egészségesebb 
életmód és a több 
testmozgás mellett 
sokan ilyenkor döntik 
el, hogy rendszere-
zik ruhatárukat és a 
jövőben tudatosabban 
öltözködnek. Noha 
ez a vállalás elsőre 
könnyűnek tűnhet, a 
rengeteg felmerülő 
kérdés miatt gyakran 
alábbhagy a kezdeti 
lelkesedés. Íme né-
hány hasznos tipp az 
egyszerű és eredmé-
nyes változtatáshoz! 
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