Saija Palinin pukeutumisvinkit eri vartalotyypeille
Harmittaako, ettet ehtinyt Jyväskylän Hygge2017-lifestyletapahtumaan viikonloppuna?
Nappaa tästä Saija Palinin pukeutumisvinkit eri vartalotyypeille. Olo on mukava, kun
vaatteet ja asusteet sopivat vartalotyypillesi!
Vartalotyypit jaetaan perinteisesti neljään pääkategoriaan vartalon muodon mukaan. Tunnista
ensin, muistutatko eniten keskivartalon kohdalta pyöreämpää omenaa, alavartaloon painottuvaa,
kapeaharteista päärynää, vyötäröltä kapeaa, mutta ylä- ja alavartalon osalta sopusuhtaista tiimalasia vai kauttaaltaan tasaista suorakaidetta, ikään kuin H-kirjainta. Poimi sitten Jyväskylässä Hygge2017-lifestyletapahtumassa esiintyneen Saija Palinin pukeutumisvinkit, joilla vartalo kuin vartalo
näyttää upealta ja saat itsellesi hyvän fiiliksen!
1. Oletko omena? Suuri, trendikkäästi väljä yläosa, jossa ei ole rintataskuja sopii mainiosti
vartalollesi. Vastapainoksi tarvitaan kuitenkin kapea alaosa, varsinkin, jos olet rintava. Omenakropan kohdalla kannattaa myös valita laskeutuva kangas ja varmistaa, että vaate istuu hyvin. Tukea
antavilla alusvaatteilla on suuri merkitys, samoin yhtenäisellä värimaailmalla. Kasvojen lähelle
kannattaa tuoda joku kiva yksityiskohta. Esimerkiksi kulmikkaat korut tai rintakorut sopivat
katseenkiinnittimeksi ja viemään huomiota pois vatsan seudulta. Liian tiivistä tai pyöreänmuotoista kaula-aukkoa kannattaa välttää, sen sijaan venekaula-aukko, halterneck tai kunnon v-aukko
sopivat hyvin. Vyötä käytettäessä vyö kannattaa laittaa hieman vyötärölinjaa alemmaksi. Kaiken
kruunaa siro, kantikas laukku, joka myös rikkoo pyöreää linjaa.
2. Oletko päärynä? Vaatetuksessa tarvitaan massaa ylös. Onneksesi olkatoppaukset Dynastiasta
ovat jälleen muotia, samoin röyhelöhihat, joilla päärynämuotoa voi helposti tasapainottaa. Alaosa
kannattaa pitää mahdollisimman selkeänä. Esimerkiksi mustat hyvin istuvat, mutta kuitenkin
löysähköt housut, jotka eivät ole liian pillimäiset, sopivat hyvin. Väljähelmaiset hameet tasapainottavat myös vaikutelmaa. Hameen kanssa kannattaa käyttää esimerkiksi suurikuvioitua huivia
yläosassa. Päärynävartalolle sopivia asusteita ovatkin runsaat huivit, joilla saadaan volyymia
yläkroppaan, suurehkot laukut, jotka laskeutuvat korkeintaan vyötärölle sekä näyttävät, dekolteelle laskeutuvat kaulakorut.
3. Oletko tiimalasi? Siis klassinen kauneusihanne, jolle sopivat erinomaisesti A-linjaiset ja suorat,
polvipituiset hameet. Voit korostaa tiimalasivyötäröäsi entisestään tyköistuvilla leikkauksilla ja
vyötärölle laskeutuvilla koruilla. Tänä syksynä vyötä kiedotaan paksuna ja vähän ohuempanakin
nauhana erityisesti juhlapukeutumisessa, mikä sopii vartalollesi loistavasti. Ihanat olkatoppaukset,
huivit ja korut sopivat joko ylävartalollesi kasvoja korostamaan, tai sitten korut ja isommat laukut
kannattaa laskea vyötärön seutua korostamaan, mutta ei kuitenkaan sitä alemmaksi lantiolle.
4. Oletko suorakaide? Hyviä uutisia, tämä on usein mallienkin vartalotyyppi. Sinulle sopivat
pehmeät, naiselliset kankaat, jotka laskeutuvat kauniisti. Yläkroppaan kannattaa tuoda naisellisuutta ja runsautta esimerkiksi kukka- tai pallokuvioilla. Naisellisuutta voi korostaa myös isolla
vyöllä sekä leikkauksilla, jotka korostavat keskivartaloa. Kovin särmikkäät, geometriset kuviot
kannattaa unohtaa. Suorakaidevartalolle toimivia asusteita ovat erilaiset ”hipsut ja hapsut”, herkät
korut, pyöreähköt laukut ja hartiahuivit.

