
Klänningar - balklänningar, skolav-
slutningsklänningar, studentklän-
ningar och efter det kommer mid-
sommar. 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 festlig-
heter kan, i alla fall inte jag, låta bli att drab-
bas 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 kom-
mer 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 bal-
klänningar, man vill inte se ut som att man 
är huvudpersonen på ett bröllop. Student och 
skolavslutning däremot associeras med vitt, 

vitt och vitt och vill man inte sticka ut färg-
mässigt 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, is-
tället 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 fär-
ger 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...

Glad sommar! /Lovisa  =)
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Sommarfest – tid för klänningNu äntligen har sommaren kommit på redigt, 
med allt vad det innebär, ledighet, bad och 
till och med solen har börjat titta fram! 
Dessa tider betyder för många semester 
med både långa resor och något kortare. De 
slutar ofta på en strand eller vid en pool för 
de flesta, även för mig den här sommaren. 

Hur mycket jag än längtar till 
detta kan jag inte låta bli att 
vara lite fundersam och kan-
ske till och med lite orolig 
över resan - inte bara för de 
väldigt få antal kilona man 
får packa, utan även vad man 
ska fylla de där kilona med, 
det gäller ju att vara sparsam. 
Jag tänkte lista de fem vikti-
gaste sakerna som man inte 
får glömma att ta med sig 
till solsemestern! Fram med 
papper och penna, för dessa 
saker får inte glömmas bort: 
 
1. Strandklänning, eller 
något annat snabbt, tunt och 
smidigt att bara dra över när 
det är lunchpaus eller kanske 
glasspaus. 
 
2. Bikinin att ha under strand-
kläderna. Och gärna ett par, i 
alla fall underdelar, att kunna 
byta om till efter badet. 
 
3. Hatten, eller kanske mö-
jligtvis en cool keps? En 
väldigt bra investering då det 
är skönt att vila ögonen ifrån 
solen och dessutom är den 
väldigt trendig! En solhatt i 
beige, svart eller varför inte 
röd ner till stranden och du 
kommer vara den snyggaste 
bland sanden!   
 
4. Solkräm!!! Den allra vik-
tigaste punkten, om man inte 
vill se ut som en ny kokt 
kräfta efter semestern vill 
säga. After sun och hudlotion 
efter allt solande är både be-
hagligt men också viktigt då 
solen torkar ut huden väldigt 
mycket och den behöver 
återhämta sig.  

5. En bra bok eller två. Ska 
man resa inom Sveriges 
gränser är det inte några 
större problem, det går att 
lösa hyfsat enkelt. Ska man 
däremot söder ut i Europa, 
eller kanske utanför Europas 
gränser till och med, då kan 
det bli knepigare.  
 
6. En lite stjärnpunkt! När 
det kommer till smink är det 
viktigt att tänka på att absolut 
inte sola i varken smink eller 
någon sorts parfym och deo 
eftersom att det kan ge fula 
pigmentfläckar på huden. 
Fram emot kvällen och mid-
dagstiden kan det dock kan-
ske vara trevligt med lite 
smink, och då är mitt bästa 
tips en mineralfoundation. 
Den blir inte så tung på ett 
solbränt ansikte utan man ser 
den fräscha lystern ifrån an-
siktet igenom. Det man inte 
heller får glömma bort är att 
man kommer (förhoppnings-
vis) få lite färg i ansiktet, 
därför måste man tänka på 
att inte ha med sig en för ljus 
i början av veckan, för då är 
den kanske alldeles för ljus i 
slutet av veckan. 
 
Hoppas nu alla får en under-
bar semester, med mycket av 
det viktigaste i dessa tider, 
sol, bad och glass! Hoppas 
även att utmaningen att hål-
la sig under rätt antal kilo 
lyckas, utan att något glöms 
kvar hemma. Kanske börjar 
jag med packningen redan 
nu, trots att det är nästan en 
månad kvar, det är ju inte så 
länge ändå...


