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Sommarfest – tid för klänning
Klänningar - balklänningar, skolavslutningsklänningar, studentklänningar och efter det kommer midsommar. Färger, former, mönster
och material, vad ska jag välja?
Nu blir det snart sommar på redigt! Varma
dagar, ljusa kvällar, grillad mat och hur
mycket glass som helst. Allt det där gör till
och med att man kan stå ut med solbränd
hy, myggor, kallt vatten och allt regn som
en svensk sommar för med sig. Regnet får
gärna aldrig komma, men om det nu måste så
finns det vissa veckor som det är viktigare än
andra att regnet håller sig borta ifrån, och de
veckorna är snart komna... Det är nämligen
bal, skolavslutning och student tider. Hur
mycket man än ser fram emot dessa festligheter kan, i alla fall inte jag, låta bli att drabbas av lite ångest, och inte vilken ångest som
helst, nej, klädångest!
När det kommer till balen anser jag att det
inte finns många rätt eller fel. När det kommer till färg kan det sluta vart som helst,
rosa, blå eller svart, kanske till och med
regnbågsfärgad? Det enda man ska vara lite
försiktig med är när det kommer till vita balklänningar, man vill inte se ut som att man
är huvudpersonen på ett bröllop. Student och
skolavslutning däremot associeras med vitt,
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vitt och vitt och vill man inte sticka ut färgmässigt utan vill hålla sig till tradition så är
det ett färgval som jag rekommenderar. Den
korta tidlösa längden som slutar innan knät,
något som syns väldigt mycket, går alltid
hem, men varför inte göra detta året till ett
år där du låter klänningen eller byxorna gå
lite längre och låter den sluta mitt på vaden,
väldigt trendigt! Jag skulle också vilja slå ett
slag för playsuiten, jag är lite kär i det just
nu, så himla snyggt! När det kommer till
mönster är det i år väldigt trendigt med spets,
som många år tidigare, men i år är det extra
inne med “gammelspets”, eller stor spets, istället för den lilla tunna flickiga spetsen. En
romantisk klänning passar perfekt, och det
bästa är att den går att använda ett par veckor
efter igen, till midsommar, och då matcha
den vita till en färgglad midsommarkrans.
Midsommarklänning får annars gärna ha lite
mer färg, det är ju trots allt sommar, årets färger har tagits fram av Pantone Color Institute
och färgerna som gäller är ljusblått och en
gammelrosa, så varför inte satsa på något i
den stilen?
Kanske har klädångesten ökat, kanske har
den inte, men dagen efter alla festligheter är
det troligtvis ingen som kommer ihåg vad du
hade på dig ändå...
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