Hoe vind ik een passend(e) tas, riem, sjaaltje of t-shirt bij mijn
kleding?
Als u een mooie outfit hebt gekocht, dan maakt een goede tas hierbij het geheel vaak
compleet. Bij een chique outfit voor bijvoorbeeld een feestje past een kleine tas,
welke u makkelijk in de hand kunt houden, of een tasje met een smal riempje het
beste. Let er hierbij op dat het in ieder geval subtiel blijft.
Bij een wat meer casual outfit is er een bredere keuze in tassen. Je kan kiezen voor
fellere kleuren of meer veilige kleuren zoals bruin, zwart of wit. Zorg wel altijd dat u er
op let dat er aan de tas een wat langere riem zit zodat u die om de schouder kan
slaan.
Een goede riem is vaak het mooiste wanneer deze dezelfde kleur heeft als uw
laarzen of schoenen. Als u de riem gebruikt om in uw jeans of broek te dragen is een
wat ruigere riem die bewerkt is of versieringen heeft een leuke optie. Een voorbeeld
van een mooie versiering zijn taatsen. Als u de riem gebruikt voor versiering op
bijvoorbeeld een jurkje of tuniek, dan mag deze smal of breed zijn. Let er bij een
brede riem wel op dat deze rond gesneden is. Dat wil zeggen dat je duidelijk kan zien
dat deze een ronding heeft wanneer u hem aan de gesp vasthoudt.
Zowel voor de zomer of winter periode zijn er leuke sjaaltjes. In de zomer zullen deze
overwegend wat dunner en smaller zijn. Qua kleuren zullen ze wat lichter van kleur
zijn zoals wit en pastels, maar ook fellere kleuren zoals rood en kobalt zie je
regelmatig terug.
Ook in de winter komen deze fellere kleuren terug. Alleen komen er dan de zwarte,
bruine en marine kleuren nog bij. De sjaaltjes zijn op verschillende manieren te
dragen of te knopen. Vraag hiervoor advies aan één van de stylistes in de winkel.
T-shirts zijn er in alle soorten en maten. Ze worden vaak gedragen naar bepaalde
gelegenheden of bij bepaald kledingstukken zoals onder een jasje of vest. Het is
belangrijk dat u let op de pasvorm van het t-shirt. Wanneer u het onder een jasje
draagt, dan moet deze wat smaller zijn en wat meer aanzitten. Afhankelijk van het
jasje kun je dan kiezen voor een print of een effen shirt.
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Vond u dit artikel interessant? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Penachio. U
blijft dan op de hoogte van het laatste nieuws en interessante aanbiedingen. Als
bedankje ontvangt u gratis ( korte ) video's met interessante en leerzame informatie.
Meld u snel aan via www.penachio.nl/gratis
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