Welk figuur heb ik?
Bij het passen van kleding zult u zich vast al wel eens hebben afgevraagd welk figuur
u heeft.
In dit filmpje wil ik u graag wat algemene tips geven over verschillende vrouwelijke
vormen die voor u erg handig kunnen zijn bij de aanschaf van nieuwe kleding:
Heeft u vrouwelijke ronde vormen, volle borsten, ronde heupen en weinig tot geen
taille, speel dan met verticale lijnen/naden die in de kleding zijn verwerkt. Hierdoor
lijkt je lichaam slanker.
Durf ook variatie aan te brengen in de lengte van elk kledingstuk dat je combineert.
Bijvoorbeeld een lange broek met daarop een t-shirt en een korte pittige blazer
waarbij het t-shirt onder de blazer uit komt. Hierdoor creëer je meer taille en oog je
een stuk langer. Draag hierbij een elegante schoen met hak en je krijgt een
fantastische resultaat. Probeer het maar eens!
Wanneer uw onderlichaam zwaarder is dan uw bovenlichaam kunt u het beste het
accent leggen op uw taille.
Een jurk van soepel vallende stof in een lichte a-lijn met een taillering onder uw
borsten past erg goed bij uw figuur. Bij het dragen van een broek kunt u dan het
beste kiezen voor een rechte pijp in plaats van een strakke skinny. Combineer dit
met een top tot halverwege uw billen.
Heeft u brede schouders en smalle heupen, laat dan door uw kleding juist uw
schouders wat smaller lijken zodat alles optisch weer in evenwicht is.
Vermijd een shirt of blazer waar een kopmouw in is verwerkt. Dit maakt het juist extra
breed. Een wat langere tuniek is voor u beter geschikt dan een korter shirt. Dit kan u
erg vierkant maken.
Is uw lichaam goed geproportioneerd met vrouwelijke vormen dan kunt u veel stijlen
en modellen dragen. Een jurk, een tuniek met een strakke skinny broek of een chinobroek met korte blazer en een mooie top. Dit zijn allemaal dingen die u mooi kunt
dragen.
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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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