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MODEKRÖNIKA
Vårens färger – gärna pasteller
Jag skrev i förra numret hur
mycket jag längtade efter skinnjacka-tischa-solbrillor-outfiten,
och vet ni vad? Jag har fått använda det!
Och så länge vädret tillåter kommer jag att
fortsätta använda det. Detta betyder alltså
att våren är här, och förhoppningsvis, ifall
man ska tro meteorologerna, är den här för
att stanna. Detta betyder också inga mera
svarta eller gråa kläder. Lika gärna som vi
vill att träden och blommorna ska få färg,
vill vi även sätta färg på våra outfits, i alla
fall lite mera färg än svart, grått och lite
mera svart. Men vilka färger är det egentligen som gäller, och hur ska man klä sig
för att inte se ut som en påskkärring? För
det första behöver inte “sätta färg på outfiten” betyda rosa byxor med en grön mönstrad topp till. Är du van vid att klä dig i den
mörkare färgskalan är det svårt att göra en
helvändning, men man kan ta det i små steg.
Den självklara färgen till våren är pasteller.
Det håller i sig varje vår och sommar, och
funkar alltid hur bra som helst. En chick
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look med ljusblå skjorta till ett par jeans och
loafers á la Ralph Lauren. Eller varför inte
en romantisk ljusrosa kjol till en vit spetstopp á la Ida Sjöstedt. Kanske safea lite med
en neutral tröja och med färgade accessoarer
istället á la Dolce & Gabbana. Andra färger
som gäller för just våren 2016 är grönt/armégrönt, har visats på catwalken av bland
annat Celiné. Där tycker jag att det är riktigt
snyggt att köra ett par baggy-byxor och en
snygg topp till det, i det här fallet är det mer
än tillåtet att matcha med en svart överdel.
Denim är alltid en 10-poängare, och det bästa med det är att det inte kan bli för mycket.
Helt rätt med jeans från topp till tå, byxor,
skjorta och en jeansjacka över det, hur
snyggt som helst! Ifall att man inte känner
för att ta ut svängarna alldeles för mycket,
har man tur den här våren, kokande hett är
nämligen alla nyanser av vitt/beige. Cremevitt, kritvitt, gräddvitt, beige, sandbeige, ljus
mocka, mörk mocka, listan kan göras lång,
och outfiterna många. Jag tänker definitivt
investera i ett par ljusa plagg den här våren,
i hopp om att det kommer matcha fint till en
kommande solkysst hy.
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