
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 klänningDet är inte bara Rudolfs mule som är röd den 
här tiden på året. Det är jul och allting ska 
vara rött. Kuddarna i soffan, skyltfönsterna på 
stan och på nåt sätt så känner näsan och kin-
derna också av att det snart är jul och är röda 
nästan jämt. Julafton närmar sig med storm-
steg och snart är alla fyra ljusen redan 
tända. 
 
Julen ska vara en mysig tid med tända  ljus, julmusik och snö 
utanför dörren. Att det inte är någon snö ute kan kompens-
eras med massa julgodis och pepparkakor för att få den riktiga 
julkänslan. Julen tillför mycket mysighet, men med julen kom-
mer också mycket stress och ångest. Allt ska vara städat och rent, 
julklappar ska köpas och sist men inte minst, årets jul-outfit ska 
väljas…              
Julfirandet håller i sig, någon finurlig människa har kommit på 
att det ska firas jul tre dagar i rad, vilket betyder att man måste 
ha tre olika juloutfits. Tre outfits som enligt tradition ska vara 
röda. Tre outfits som kommer att ligga och samla damm under 
årets resterande elva månader i garderoben någonstans. Den röda 
outfiten från förra julen kan inte heller användas igen, den har 
ju hela släkten redan sett. Att ta på den röda klänningen i mars 
känns liksom inte heller riktigt rätt. Men hur ska man då göra för 
att inte matcha tomten när han kommer på besök, men ändå vill 
vara julfin på julafton? 
Man är kanske inte heller sugen på att köra en helsvart outfit till 
julafton, det händer ju ganska ofta de övriga dagarna om året. 
Det självklara färgvalet för julen är ju röd, men röd finns i mån-
ga olika nyanser. Samma klara röda färg som tomtens rock har 
känns allra mest julig, medan en mörkare nyans inte skriker jul 
på samma sätt ifall du bär det i februari. Ett annat alternativ istäl-
let för den röda klänningen är den svarta klänningen. Men kanske 
piffa upp klänningen med röda strumpbyxor, en röd scarf eller 
ett skärp eller band är super snyggt till din klänning. Men se upp 
för att inte se ut som en lucia, det är någon vecka försent då. Den 
svarta klänningen går aldrig ur tiden och kan användas året om. 
Det sista tipset stavas accessoarer!! Massor av accessoarer! Jul-
tomtar från öronen, snöbollar runt halsen och granar på fingrarna. 
En neutral outfit kan bli hur jul-fin som helst! Om man inte vill 
gå all-in på figurer kan man lätt ändra det till  ett rött halsband 
eller armband, men det är lite kul med miniatyrtomtar dinglandes 
från örsnibben.  
Å andra sidan firas jul bara en gång om året, och man har fyra 
veckor i advent på sig att ladda upp för det stora firandet. Kanske 
kan man kosta på sig en röd outfit om året för att verkligen få den 
rätta känslan av jul, både i och på 
kroppen.
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