Hoe kies ik de juiste colbert of blazer?
Een colbert mag absoluut niet ontbreken in uw garderobe. U kunt kiezen voor een
wat nettere colbert of een sportievere. Door de juiste mix en match met andere
kledingstukken kunt u uw garderobe weer boeiend en aantrekkelijk maken.
In dit filmpje volgen enkele tips die handig kunnen zijn bij de aanschaf van een
colbert en de combinatie mogelijkheden met andere kledingstukken.
Let bij de aanschaf van een colbert goed op de pasvorm en de kwaliteit van het stof.
Bij de pasvorm van een colbert is het van belang dat deze mooi aansluit op uw
lichaam. U moet deze eigenlijk maar net kunnen sluiten, zodat deze lekker pittig
staat. Meestal wordt een colbert niet dicht gedragen want dan oogt deze veel te stijf.
Let er ook op dat de rug lang genoeg is en de taille op de juiste hoogte zit.
Er zijn tegenwoordig veel verschillende stofkwaliteiten in blazers beschikbaar. Van de
traditionele geweven stof, zachte soepele leerkwaliteiten tot aan comfortabele
tricotstoffen. Op dit moment is de tricotstof het meest populair. Deze stof biedt een
hoog draagcomfort doordat de stof goed mee rekt. Werkt u bijvoorbeeld op kantoor,
dan heeft u hierin een hoge mate van bewegingsvrijheid. De stof oogt evengoed rijk
en ook zakelijk is dit goed te combineren met een rok, jurk of geklede broek en een
mooie top.
Bij de aanschaf van een leren blazer is het van belang dat deze goed aanzit. Vooral
bij een erg soepele leer kwaliteit, want dit wordt altijd ruimer in het dragen. Het
voordeel van een leren blazer is dat u deze in de wintermaanden met een mooie top
gewoon binnen kunt dragen in plaats van een vest. In het voorjaar kunt u deze als
tussenjas voor buiten dragen.
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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