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Bevezetés
Úgy érzed, ráférne a stílusodra és gardróbodra egy kis frissítés? Semmi 

sem passzol, káosz a szekrényed? Akkor ez a könyv neked szól! Nem csu-
pán teljesen új ruhatárat, hanem új szemléletet építünk. Az eredmény 
egy olyan gardrób lesz, amely semmiben sem fog hasonlítani a korábbira, 
minden tekintetben az igényeidhez igazodik. Nemcsak jól fogsz kinézni, 
hanem csodásan is érzed magad minden egyes nap a ruháidban. Lehetet-
lennek tűnik? Korántsem! Nincs elveszett helyzet, de gardrób sem, mire 
a könyv végére érsz, kristálytiszta lesz, hogy mit kell tenned, hogy szintet 
lépjen a stílusod és formába hozd a ruhatárad!

Az első könyvemből, a Gardróbtervezésből megismerhetted az alapo-
kat, a Stílus mesterkurzus arról szól, hogy hogyan építsd fel és fejleszd a 
személyes stílusodnak megfelelő gardróbot.

A funkcionalitás mellett rendkívül fontos, hogy a ruhatárad tükrözze 
a személyiséged, harmonizáljon a lényeddel. A személyes stílusod felfe-
dezése és fejlesztése segít abban, hogy magabiztosan dönts, hogy mit 
viselsz. Ha pontosan tudod, mi áll jól, akkor képes leszel a megfelelő dara-
bokba fektetni, és így rengeteg pénzt és időt takaríthatsz meg.

Oly korban élünk, amikor a divat megfizethető és eldobható. Rengeteg 
a ruhánk, sokunknak zsúfolásig tömött a szekrénye, az ajtót sem tudja be-
csukni. Mégis, nincs mit felvenni! Állunk a gardrób előtt, tele a szekrény, 
és azon gondolkodunk, hogy olyan új nadrágra lenne szükségünk, amivel 
fel tudnánk venni az új felsőnket. Sok és kevés is egyszerre.

Hogy oldhatjuk fel ezt az ellentmondást? Kezdjük a probléma gyökeré-
vel! A hiba abból ered, hogy azt gondoljuk, hogy a nagyobb gardrób több 
lehetőséget is kínál. Ha több darabból választhatunk, könnyebb lesz ösz-
szeállítani az aznapi szettünket. Tévedünk, mert a végtelennek tűnő lehe-
tőségeket tartalmazó hatalmas szekrény túlzott vizuális rendetlensé-
get okoz. Ez megterheli az agyat, amely nem tudja feldolgozni az összes 
lehetőséget, és ehelyett pánik-üzemmódba kapcsol. Azt látjuk, hogy nincs 
mit felvennünk! Ne hibáztasd magad ezért. Folyamatosan impulzusok 
érnek, állandóan reklámokkal, változó trendekkel bombáznak. Olvasod a 
cikkeket, hogy dobd ki a skinny farmert, mert a fiatalok szerint idejétmúlt, 
nem hordják csak a millenniálok. Elavultnak számít egy-egy Gucci vagy 
Céline táska, pedig a luxus pont az időtlenségről (is) szólna. Az aktuális 
divatszínekről nem is beszélve, szezononként változnak, csak kapkodjuk 
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a fejünket. Mégis, mi a megoldás, hogyan tartsunk lépést az állandó vál-
tozással? A válasz: sehogy. Próbáld ki, hogy kizárod a zajt, befelé figyelsz, 
és arra koncentrálsz, hogy neked mire van szükséged! Ha rátalálsz a sze-
mélyes stílusodra, nem fog érdekelni, hogy trendi-e a kedvenc darabod. 
Ez nem jelenti azt persze, hogy nem lehetsz divatos, nem követheted az 
aktuális trendeket. Egyszerűen meg kell tanulni szelektíven válogatni 
az irányzatok közül. Van, ami működni fog, és van, ami nem. A könyv eb-
ben is a segítségedre lesz. 

Különböző hátterünk van, valakinek nem jelent problémát évente le-
cserélni a teljes gardróbot, másnak egy-egy új ruhadarab is komoly anyagi 
teher. Mégis, egyre többen éreznek bűntudatot, mert szükségtelenül sok 
ruhát halmoznak fel. A környezeti és mentális hatások aggasztóak. Azok a 
ruhadarabok, amelyeket nem viselsz, nemcsak fokozzák a vizuális zűrza-
vart, túlterhelik az agyat, és megakadályozzák, hogy magabiztos döntése-
ket hozz, hanem a bolygónkra is káros hatással vannak.

Az egyénnek komoly a felelőssége, de nem egyedüli. A marketing és 
pszichológia-gépezetek és algoritmusok folyamatosan azon dolgoznak, 
hogy vásárlásra, túlfogyasztásra ösztönözzenek. Hogyan álljunk ellen? 
Kezdő lépésként gondold át a következő kérdéseket. Megtanította-e valaki 
neked, hogy milyenek az alakodhoz illő fazonok? Ismered-e a legjobb szí-
neidet? Magabiztosan állítasz-e össze outfit-formulákat? Tudod-e, hogy 
mitől lesznek kényelmesek a ruháid? Valaki idővel elsajátítja saját maga, 
tapasztalati úton az alapokat, de addig rengeteg pénzt és időt elpazarol. 
Valaki személyi stylisthoz fordul útmutatásért. Valaki nem jut segítség-
hez, és küzdelmesnek tartja az öltözködést. Bármelyik út is a tiéd, a prob-
léma egyértelmű: a ruhákhoz fűződő viszonyunk személyes, valójában 
csak mi magunk tudjuk eldönteni, hogy milyen darabok fognak működni 
a gardróbunkban.

Ha a trendeket követjük, könnyen melléfoghatunk, mert nem a saját 
belső hangunkra és igényeinkre figyelünk, hanem hagyjuk magunkat 
eltéríteni a saját stílusunktól. Hiába divat például jelenleg a track so-
le (vastag gumitalpú, flatformos) csizma, egy elegáns, klasszikus stílusú 
hölgyhöz nem fog illeni. Nemcsak a többi ruhájához, hanem a személyi-
ségéhez sem. Idegenül fog rajta hatni. Ha klasszikus, hegyes vagy kerek 
orrú bőrcsizmát választ, akkor azt erőlködés nélkül be tudja illeszteni a 
gardróbjába. A kulcs tehát az önismeret. Hogy egy trendre határozottan 
azt tudd mondani, nem az én stílusom, kihagyom! Gondolj a legismertebb 
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stílusikonokra! Audrey Hepburn, Marylin Monroe vagy Jackie Kennedy 
szettjei a mai napig megállják a helyüket, frissnek tűnnek, mert nem a 
trendeket követték, hanem a személyes stílusuknak megfelelően öltöztek. 
Diana hercegnő, vagy a kortársak közül Alexa Chung, Jeanne Damas, 
Caroline de Maigret olyan outfit-formulákat visel, amelyek magabiztos-
ságot, stílus- és önazonosságot és -tudatosságot sugallnak, ezért is lehet-
nek példaképek a divatban.  

Hogyan érhetjük el ezt mi magunk is? Mit tegyünk, hogyan lesz olyan 
gardróbunk, amely minket tükröz, és az életünkre, igényeinkre reflektál? 
Ne feledd, minél több választási lehetőséged van, annál kevésbé valószínű, 
hogy jó döntést hozol. Ezért a megoldás nem az, hogy többet, hanem az, 
hogy kevesebbet és jobban vásárolsz. Tudatosítsd magadban, hogy 
az üzletekben található ruhák 90%-a valójában nem illik hozzád! Ami pe-
dig a gardróbodba kerül, annak jó oka van: előnyös, összhangban van a 
személyes stílusoddal, és magabiztosnak érzed magad benne.

A megoldás tehát nagyon egyszerű: ahhoz, hogy téged szolgáljon a gard-
róbod, nagyon oda kell figyelned, hogy mit teszel bele. Annak meghatá-
rozásához, hogy melyik ruhadarab illik hozzád, és melyik nem, fel kell 
fedezned és meg kell fogalmaznod a saját igényeid, vágyaid. Ez már jóval 
nehezebb. Az emberi természetünk része az utánzás, így tanulunk, fejlő-
dünk. Ám ami például a barátnődön csodásan áll, az hozzád nem biztos, 
hogy illik. Nemcsak az alkatunk, hanem a személyiségünk is számít! 
Jobban tesszük, ha a saját ösztöneinkre hallgatunk és fejlesztjük a krea-
tivitásunkat. Csak szelektíven éri meg inspirálódni a közösségi oldalak-
ról, celebektől vagy a bloggerektől is. Vedd figyelembe, hogy más az élet-
módjuk és egy-egy fotó elkészülte után átöltöznek. Télen nem szandálban 
csinálnak végig egy munkanapot és nem 10 centis tűsarkúban futnak a 
gyerek után. Azokat az outfit-formulákat kell megtalálnod, amelyek a te 
életedhez igazodnak. Stílusosak, de kényelmesek is. 

Ezzel visszakanyarodunk oda, hogy az öltözködés nagyon személyes do-
log. Mindannyian más életet élünk, és a ruháinknak kell illeszkedniük ehhez 
az élethez, nem pedig fordítva. A gardróbodban nincs helye olyan darabok-
nak, amelyek nem illenek hozzád. A különböző alapdarab listákat, kapszu-
lagardróbokat saját magadra kell szabnod, alakítanod. Lehet például, hogy 
a felsorolt 20 alapdarabból neked csak 2-3 lesz valóban nélkülözhetetlen! 
A kapszulagardrób népszerű, de nem való mindenkinek. A számsze-
rű korlátozás a stressz forrása is lehet, pedig pont az ellenkező a célunk!
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A könyv a teljes gardróbod átalakításához nyújt segítséget, hogy min-
den egyes darabodnak legyen értelme. Fontos ugyanis, hogy az összes 
ruhadarabod valamilyen célt szolgáljon a gardróbodban. Sokan a mini-
malista szemlélet miatt szigorúak a duplikációkkal, úgy gondolják pél-
dául, hogy elég egy tökéletes fehér póló. Én megengedőbb vagyok, mert 
azok a ruhadarabok, amelyeket frekventáltan hordunk, mosunk, hama-
rabb tönkre is fognak menni. Tehát ha jelenleg van három tökéletes fehér 
póló a gardróbodban, akkor ne szelektálj ki kettőt. Nem kell újat venni, 
hanem elég elővenni egy másikat, ha majd elhasználódik egy, vagy felvált-
va is lehet hordani. A duplikációk vásárlásával már más a helyzet, de ha 
van például egy tökéletes fekete nadrágod, akkor miért is keresnél mási-
kat. Ha veszel egy új fekete nadrágot, akkor valószínűleg a régit már nem 
fogod hordani. Ha szeretnéd, hogy fejlődjön a személyes stílusod, akkor 
ezeket a vásárlásokat érdemes elkerülnöd.

Vannak születetten remek stílusérzékkel megáldott emberek, de ne fe-
ledd, a stílus tanulható, gyakorlással fejleszthető! Időt, próbálgatást 
igényel, de mindenkinek lehet stílusos ruhatára. 

A könyvben sok példát és gyakorlati tanácsot olvashatsz, de egy kis erő-
feszítésre tőled is szükség lesz, mert neked kell felfedezned a személyes 
stílusod és megtalálnod a számodra legjobb darabokat. Ne aggódj, nem 
maradsz magadra, lépésről lépésre vezetlek végig a folyamaton. Mire a 
könyv végére érsz, tisztában leszel a személyes stílusoddal, színeiddel, 
arányaiddal, és kezedben lesz egy terv, amely alapján átalakíthatod a 
ruhatárad – és könnyebbé teheted az életed. Egy olyan utazásra hívlak, 
amely több mint egy hétvégi kiruccanás, egy hosszabb kaland, de minden 
perce izgalmas lesz!

A könyv célja tehát az, hogy 
1. tisztában legyél a saját stílusoddal és életmódoddal, és ennek megfe-

lelően
2. a gardróbod olyan darabokból építsd fel, amelyek kifejezi a stílusod 

és minden élethelyzetre megoldást nyújtanak, felöltöztetnek.



I. Elmélet
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Stílus
Amikor a stílusra gondolunk, hajlamosak vagyunk a kifutós trendekre, 

vagy egy-egy élethelyzetre asszociálni. Mindkét értelmezéssel probléma 
van. Először is azt sugallják, hogy a stílus csak egy adott időkeretben elfo-
gadható, átmeneti. Másodszor, ez a felfogás a ruhákat és nem az embere-
ket helyezi a középpontba. Ha azonban személyes stílusról van szó, nem 
lehetnek a ruhák hangsúlyosak. A ruháknak nem lehet más célja, mint 
hogy kiemeljék a természetes szépségedet. És mivel természetes 
szépséged nem változik minden szezonban, nincs értelme a trendek va-
kon követésének sem. Ez azt jelenti, hogy a személyes stílusodnak túl kell 
lépnie az időn és az elegáns/casual meghatározáson is. Ettől lesz szemé-
lyes a stílusod. A definícióból természetesen felmerül a kérdés: hogyan 
találhatod meg, és hogyan fejlesztheted a stílusod? 

Kisgyermek korunktól van egy karakterünk, amelyet a tapasztalataink, 
élményeink alakítanak, befolyásolnak. Bár nem magunk választjuk, de 
már lehetnek kedvenc színeink, ruháink gyermekként is. Kamaszként ter-
mészetes, hogy többféle stílust kipróbálunk, hiszen szeretnénk megtalálni 
a saját hangunkat, kifejezni magunkat. Később hasznunkra fog válni a té-
vedés is. Ahogy változik az életünk, a stílusunk is módosul, de a funda-
mentuma megmarad. Sokszor nem is tudjuk megmagyarázni, hogy miért 
szeretünk bizonyos színeket vagy fazonokat, egyszerűen a magunkénak 
érezzük. Lehetnek egy rég elfeledett emlék foszlányai vagy egyszerűen jól-
eső érzéssel töltenek el. 

A stílushoz tartoznak a ruhadarabok, de azok színe, anyaga, szabása és 
kombinálása is. A cél az, hogy csak olyan ruhákat vásárolj, amelyekről el 
tudod képzelni, hogy örökké hordanád. Ha a gardróbod olyan dara-
bokból épül fel, amelyekben magabiztos vagy, illenek hozzád, akkor öröm 
lesz az öltözködés. Az öltözékünk ugyanis kihat a hangulatunkra. Ha 
olyan ruha van rajtunk, amiben kényelmetlenül érezzük magunkat, akkor 
az rányomja a bélyegét az egész napra. Ugyanakkor, ha vannak olyan ru-
háink, amelyekben magabiztosnak és szépnek látjuk magunkat, a boldog-
ság-szintünk is magasabb lesz, ha viseljük.

Hogy milyen a stílusod, abban a személyiséged mellett a testalkatod is 
fontos, de egy ember csak ezek együtteseként értelmezhető, kiegészítve az 
életmódoddal. Az ideális (és ritka) esetben összhangban van mindhá-
rom. Például szereted a laza, sportos ruhákat, magas vagy, egyenes a test-
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alkatod és személyi edzőként dolgozol. A mindennapjaidban így könnye-
dén komfortosan öltözhetsz. Akkor is egyszerűbb a dolgod, ha szereted a 
formális ruhákat, blézereket és konzervatív irodában dolgozol. Mit tehe-
tünk, ha nem ez a helyzet? Például laza, bohém lélek vagy, így is öltöznél, 
de a hivatásod nem engedi? Esetleg alacsony és plus size vagy, a sportos 
ruhák nem passzolnak a testalkatodhoz, pedig a személyiségedhez az áll-
na közelebb. Vagy jól szabott kosztümökben járnál mindig, de el akarod 
kerülni, hogy túlöltözöttnek tűnj a lazább munkahelyeden? Kompromisz-
szumokra szükség lehet, de nem kell feladnod az egyéniséged!

Ugyanakkor, nem mehetünk el szó nélkül amellett sem sajnos, hogy a 
külsőnk alapján ítéltettünk meg, az első benyomás rendkívül fontos. Ezért 
vigyázz például a feliratos pólókkal. Az olyan feliratok, mint a I hate my 
job (Utálom a munkám) viccesek lehetnek, de nem tudhatod, hogy a főnö-
ködnek van-e humorérzéke. Többnyire nincs, és ha ügyfelekkel dolgozol, 
akkor ilyen feliratokkal nem fogsz professzionális benyomást kelteni. Ha 
még tanulsz, akkor is csak olyan feliratos pólót válassz, amely nem fog 
támadási felületet nyújtani a bullying-hoz (offline vagy online zaklatás-
hoz) vagy negatívan befolyásolni a tanárok képét rólad. Ezzel nem arra 
gondolok, hogy az erőszakról te tehetsz, mert egyáltalán nem, az a vicces 
póló nélkül is megtalálja az útját és módját és az agresszor felel érte. Amit 
mindenképpen kerülj, mindegy, hogy fiú vagy lány vagy, azok a humoros-
nak szánt szexuális jellegű szlogenek, és a sértő feliratok.

Ne feledd, a stílusunkat nem csak magunkon, a ruháinkkal, hanem a 
környezetünkben, a lakásunkban is kifejezhetjük. Ha szereted például 
az aranyos, kissé talán gyerekes stílust, akkor ahelyett, hogy teljes Dis-
ney-szettben járnál dolgozni, az otthoni dekorban jelenítsd meg az egyé-
niséged ezen oldalát, vagy aludj például állatfigurás pizsamában. Így az 
általad kedvelt stílus az életed része lehet, de nem vet vissza például egy 
kötöttebb munkahelyen.
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 Forma és sziluett
Amikor a testalkat a téma, nem lehet szó nélkül elmenni a testünk-

höz fűződő viszonyunk, és az önbizalmunk kapcsolata mellett. 
Néha úgy tűnik, mintha egyre torzabb lenne az emberek ön-, és testképe. 
Ez talán illúzió is lehet, a közösségi média felerősíti és megmutatja 
a problémákat. Éppúgy betekintést nyerhetünk egy caracasi tinédzser és 
egy texasi anyuka mindennapjaiba, láthatjuk milyen a testükről alkotott 
képük. Valaki csak nevet, ha látja az UFO fejű pálcikaembereket vagy a 
termékenységi istennővé Photoshop-olt gyerekeket a közösségi oldala-
kon. Szerintem aggasztó, és segélykiáltásként értelmezhető, komoly men-
tális zavar lehet a háttérben. Nőket és férfiakat egyaránt érint a kérdés.

Nem a retusálással, egy kis simítással van a gond, az velünk van a bar-
langrajzok óta, hanem azzal, ha önmagunk elfogadása helyett egy teljesen 
más, idealizált álomképet követünk és kicseréljük az arcunkat. Ami még 
megdöbbentőbb, hogy sokan nem veszik észre az ámítást, kommentekkel, 
lájkokkal meg is erősítik ezt a viselkedést.

Önbizalmat nem fogok tudni adni ezzel a könyvvel, de azt mindenkép-
pen tudatosítani szeretném, hogy nem attól leszel szerethető, hogy 
milyen az alakod, vagy a bőröd. Felszínes világban élünk, de nem kell 
tökéletesnek lenned, senki sem az. Még törekedni sem kell rá, önmagun-
kat, a személyes stílusunkat kell megtalálnunk. A „hibáink” miatt 
vagyunk egyediek, izgalmasak. Képzeld el, hogy milyen unalmas lenne a 
világ, ha mindenkinek ugyanolyan, teljesen szimmetrikus arca és teste 
lenne!

Ebben a fejezetben azokat a stílustrükköket ismerheted meg, amelyek 
testalkattól függetlenül alkalmazhatóak. Légy szelektív, mert nem 
mindegyik fog működni a te életedben. Az öltözködésünkkel, a stílusunk-
kal nemcsak a testünk takarjuk el, hanem a személyiségünk is kifejezzük.

Gyakran hallom, hogy valaki azt mondja, hogy „nem vagyok elég cool”, 
ehhez vagy ahhoz a ruhához, stílushoz. Itt többnyire arról van szó, hogy 
az adott ruhadarab nem illik a személyes stílushoz, és ezzel semmi gond 
sincs. A komfortzónánkban érezzük magunkat a legjobban, ott biz-
tonságban vagyunk. Ha fejleszteni szeretnénk a stílusunkat, akkor ki kell 
majd kacsintgatni, de csak annyira, hogy még illeszkedjen a személyisé-
günkhöz és kényelmesen érezzük magunkat benne.

Az előző fejezetben már betekintést nyerhettünk abba, hogy milyen 
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fazonok illenek egy-egy stílus-esszenciához. Most nézzük meg, hogyan 
adaptálhatók a különböző sziluettek a személyes stílusunkba.

A hagyományos testalkat tipológiáról csak érintőlegesen lesz szó. Né-
hány alapvetést, szabályt nem árt, ha ismerünk, könnyebb lesz megszegni 
azokat. A személyes stílus kifejezését ugyanis nem érdemes aszerint kor-
látozni, hogy alma vagy körte az alkatunk, vagy hány kilót mutat a mérleg. 
Van persze néhány elv, amit alkalmazhatunk a szettjeink összeállításakor, 
ezek bármely stílus-esszencia esetén működnek:

1. Törekedj az egyensúlyra: vedd figyelembe, hogy a testalkatod és 
a stílus-esszenciád a csontszerkezeted határozza meg - nem a súlyod!

2. Irányítsd oda fókuszt, ahová akarod: emeld ki a legszebb ré-
szed (mindenkinek van!), hozz létre domborulatokat volumennel, hosszú 
függőleges vonalat fazonokkal és színekkel!

3. Használd az aranymetszeti arány elvét: játssz az arányokkal 
kedved szerint, növeld vagy csökkentsd a magasságod optikailag!

Ezeknek az elveknek az adaptálásával sokkal tudatosabban tudod ki-
alakítani a gardróbod és így növekedhet az önbizalmad is. Ha jól érzed 
magad, csinosnak látod a szetted, a hangulatod is jobb lesz.

A rövid és a hosszú fazonok mellett leegyszerűsítve háromféle sziluet-
tet alkalmazhatunk az outfitünk összeállításakor: 

• a test vonalát követő vagy karcsú szabás,
• az egyenes, de még karcsú fazon, és
• az oversize fazon. 

A különböző sziluettek lehetnek
• szögletesek vagy
• lekerekítettek

• szimmetrikusak vagy
• aszimmetrikusak.
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Egy fazont nemcsak a teljes testen viselhetünk, hanem választhatunk 
például más-más sziluettet az alsó- és a felsőtestünkre, attól függően, 
hogy mit szeretnénk elérni.

Az elveket tetszés szerint kiválaszthatod vagy akár figyelmen kívül is 
hagyhatod. Azt viseld, ami komfortos, kifejez téged.

A különböző stílus-esszenciákhoz más és más sziluettek tartoznak:

• Drámai: hosszú, oversize, szögletes

• Gamine: kompakt, karcsú, szögletes

• Természetes: hosszú, egyenes, szabálytalan

• Klasszikus: kevert, szimmetrikus

• Naiv: karcsú, lekerekített

• Romantikus: test vonalát követő, lekerekített

• Angyali: hosszú, lekerekített

Ideális helyzetben ezek találkoznak a személyes preferenciáiddal is. El-
lenkező esetben többféle stratégiát követhetsz:

 • Az oversize szabásokon finomíthatsz, csökkentheted a volumen nagy-
ságát. 

• Remek megoldás a rétegezés is, a rövidebb és a hosszabb vonalak 
kombinálása.

• A geometriai vonalakat (szögletes vagy lekerekített) megjelenítheted 
csak a részletekben (fodrok, gallérok), a szimmetriát/aszimmetriát kisebb 
vagy nagyobb felületen.
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Az aranymetszeti arány a tévhittel ellentétben egyáltalán nem bonyo-
lult. Röviden az 1/3 és 2/3 arányról van szó. A „harmadok szabálya” néven 
is ismert a koncepció. Az aranymetszeti arány optikailag befolyásolja 
a felsőtestünk és a lábunk arányát, vagyis, hogy a lábunk milyen hosz-
szú a törzsünkhöz képest. Ez az arány dönti el, hogy a magasságunk 
viszonylatában alacsonynak tűnünk-e. Ha rövid a lábunk és hosszabb a 
törzsünk, akkor alacsonynak fogunk látszódni. Felmerül a kérdés, hogy 
mi a gond azzal, hogy alacsonyak vagyunk. Röviden: semmi. A csontszer-
kezetünk, magasságunk befolyásolja persze, hogy milyen fazonok lesz-
nek az előnyösebbek, de Te döntöd el, hogy alkalmazod-e a fenti elveket.

Hogy néz ki a gyakorlatban?
• Ha egy rövid bőrdzsekit skinny farmerral és magas sarkú bokacsizmá-

val kombinálsz, akkor megteremted az 1/3 és 2/3 arányt (1/3: bőrdzseki, 
2/3: nadrág+cipő). Ezzel megnyújtod az alsótested.

• Ha egy hosszú kardigánt skinny farmerral és magas sarkú bokacsiz-
mával kombinálsz, akkor megteremted az 1/2 és 1/2 arányt (1/2: kardi-
gán, 1/2: nadrág+cipő). Ezzel nem javítasz az arányokon.
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• Ha egy midi ruhát viselsz nude szandállal, akkor létrehozod a 2/3 és 
1/3 arányt (2/3: ruha, 2/3: bőr+cipő). Ezzel megnyújtod az alsótested.

• Ha egy ugyanezt a midi ruhát egy fekete szandállal viseled, akkor lét-
rehozod a bonyolultabb 7/10 és 2/10 és 1/10 arányt (7/10: ruha, 2/10: 
bőr, 1/10: cipő). Ezzel nem javítasz az arányokon.

Vizsgáljunk meg még néhány példát:

• Ha egy rövid, vagy betűrt felsőt viselsz maxi szoknyával és lapos sarkú 
szandállal, akkor létrehozod a 1/3 és 2/3 arányt (1/3: felső, 2/3: szoknya, 
a cipő nem fog látszódni). Ezzel megnyújtod az alsótested.

• Ha egy hosszú inget viselsz a maxi szoknyával és lapos sarkú szand-
állal, akkor létrehozod a 1/2 és 1/2 arányt (1/2: ing, 1/2: szoknya, a cipő 
nem fog látszódni). Ezzel nem javítasz az arányokon.

• Ha egy térd alá érő kabátot viselsz, és nadrággal kombinálod, létre-
hozod a 2/3 és 1/3 arányt (2/3: kabát, 1/3: nadrág). Ezzel megnyújtod az 
alsótested.

• Ha a kabátot szoknyával vagy kötött ruhával hordanád, akkor a szok-
nya vagy ruha nem lehet hosszabb a kabátnál, ha tartani akarod az arányt.
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Szintén a magassághoz kapcsolódik a függőleges vonal fogalma. 
A függőleges vonal a magasságot jelenti, de a vízszintes arányokhoz vi-
szonyítva. Más szóval, nem az, hogy milyen magas vagy, hanem az, hogy 
milyen magasnak látszol.

Mérhetünk két embernek ugyanolyan magasságot, de az egyik maga-
sabbnak tűnhet, mint a másik:

• Ha hosszú a függőleges vonalad, akkor magasabbnak tűnsz, mint való-
jában. Angelina Jolie-t például a legtöbben magasabb nőnek látják, pedig 
170 cm sincs.

• Ha rövid a függőleges vonalad, akkor alacsonyabbnak. A fej egész test-
hez viszonyított mérete a meghatározó abban, hogy milyen hosszú a füg-
gőleges vonalad. Julia Stiles például 170 cm, mégis alacsonyabbnak tűnik 
a képernyőn, mert teltebb arca és nagyobb feje van. Ezzel persze semmi 
gond sincs, nagyon szép nő.
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Több módszer is van arra, hogy kiemeljük a függőleges vonalat, de nem 
minden stílus-esszenciának előnyös. A Drámai típusnak például csodá-
san áll, mert a természetes jellemzőit hangsúlyozza. A lényeg ilyenkor, 
hogy hosszú, törés nélküli vonalat hozzunk létre az öltözékünkkel. Ez le-
het egy elől nyitott, hosszú kardigán viselése vagy egy jól szabott blézer 
kigombolva hagyva, valamint az egyszínű, monokróm szett is, mint 
az első képen. A Gamine típusnak viszont pont az ellenkezőjére érdemes 
törekednie, a megtört, staccato vonal sokkal jobban passzol a természetes 
szépségéhez. 

Hogy neked melyik stílust érdemes követned, azt egyrészt meghatároz-
za a stílus-esszenciád, valamint a személyiséged is. Egy monokróm szett 
mindig elegánsabb, tehát ha te lazábban öltöznél, akkor a mix & match 
vonallal könnyebben kifejezheted az egyéniséged. Ez fordítva is igaz, ha 
szereted összehangolni a szettedet, megtervezni a színeket, illeszteni a ki-
egészítők árnyalatát, azt is bátran alkalmazhatod, ne hallgass semmilyen 
szabályra. Egyik sem divatjamúlt, rajtad áll, hogy mit választasz.
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A sziluett témaköréhez tartozik az outfit-formulák kérdése. 
Ez a ruhadarabok speciális kombinációját jelenti, hogy többféle ver-
zióban tudd hordani a ruháid. Hívhatjuk uniformisnak is, mert a kedvenc 
fazonjaidat, sziluettjeidet kombinálod.

Az outfit formuláidat évszak szerint variálhatod, például:

Tavasz:

1. Ballonkabát + szövetnadrág + blúz + oxford cipő
2. Kardigán + fehér póló + midi szoknya + nude magassarkú

Nyár:

1. Mintás blúz + fehér farmer + fehér sportcipő
2. Virágmintás ruha + vékony kardigán + platform szandál

Ősz:

1. Bőrdzseki + miniruha + bokacsizma
2. Blézer + feliratos póló + bőrnadrág/farmer + bokacsizma

Tél:

10. Pufidzseki + gyapjúpulóver + farmer + sportcipő
11. Szövetkabát + kötött ruha + leggings + csizma

Az outfit-formuláid igazodnak a személyes stílusodhoz, és a legköny-
nyebben viselhető ruháidra épülnek, vagyis a kedvenceidre. Ezeket a 
darabokat remekül tudod kombinálni, például, ha az outfit-formulád a 
midi szoknya – kötött felső – bokacsizma, akkor 2-3 szoknyával, 3 felsővel 
és 2 bokacsizmával számtalan különböző szettet alkothatsz. 

Ha több outfit formulád is van, akkor minden alkalomra fel tudsz öl-
tözni a stílusodnak megfelelően. A gardróbodban persze lehetnek egyéb 
darabok is, de az outfit-formulákkal könnyebb lesz az életed, gondolkodás 
nélkül csodás szetteket alkothatsz. A gyakorlati részben részletes útmuta-
tó segítségével meghatározzuk a te személyes outfit-formuláidat. 
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A színek hatása
A fazonok mellett a színeknek van a legnagyobb hatása arra, hogyan is 

mutatunk a ruháinkban. Mindenkinek vannak olyan árnyalatai, amelyek 
kiemelik a szépségét, és vannak a kevésbé jó színei, amelyekben beteg-
nek, vagy egyszerűen csak unalmasnak látszik.

Az évszakokra épülő színelemzés régóta népszerű, gazdag szakirodalma 
van, számtalan helyen olvashatsz róla. A módszer célja az, hogy segítsen 
felfedezni azokat a színeket és árnyalatokat, amelyek a bőr, a szem, és a 
haj tónusát figyelembe véve, a legjobban állnak. Vedd figyelembe, hogy 
valaki könnyebben meghatározható, ám elképzelhető, hogy téged nehe-
zebb besorolni az egyik típusba. De nem lehetetlen! Önmagadat is elemez-
heted, de ha bizonytalan vagy, szakemberhez is fordulhatsz, online elem-
zéssel és offline kendőzéssel is megkaphatod az eredményed. Ajánlom, 
hogy derítsd ki az évszakod, mert a színtípus meghatározása segít, hogy 
vásárláskor könnyebben válogass a színek között, valamint a meglévő da-
rabjaidból új kombinációkat alkothatsz. Megkönnyíti a kapszulagardró-
bod összeállítását is, ha tudod, hogy milyen színekre érdemes építkezned.

A weboldalamon találsz egy bővített, részletes színtípus tesztet, 
elemzéseket és külön színtípus e-book-okat is. Jelen könyvben a meg-
határozással nem foglalkozunk, az egyes színtípusok öltözködési sajátos-
ságait mutatjuk be.

Hogy szemléltessük az árnyalatok erejét, nézzünk meg egy-egy példát 
minden színtípusra:

• Élénk tavasz: Heather Graham
• Meleg tavasz: Jessica Chastain
• Világos tavasz: Amanda Seyfried
• Világos nyár: Margot Robbie
• Hideg nyár: Emily Blunt
• Lágy nyár: Miranda Kerr
• Lágy ősz: Karlie Kloss
• Meleg ősz: Julianne Moore
• Sötét ősz: Freida Pinto
• Sötét tél: Lily Collins
• Hideg tél: Liv Tyler
• Élénk tél: Megan Fox

https://dream-wardrobe.com/utmutato-a-szintipus-meghatarozasahoz/
https://dream-wardrobe.com/szintipus/
https://dream-wardrobe.com/szintipus-magazinok/
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A professzionális gardrób

Egy funkcionális gardróbból könnyen fel tudsz öltözni az életmódodnak 
megfelelően. Az életünk jelentős részét munkával töltjük, nem mindegy, 
hogy milyen komfortosan érezzük magunkat.

Más és más megoldás kell a fizikai, az irodai, a szabadúszó vagy vál-
lalkozói munka-gardrób kialakításához. Vannak olyan hivatások és mun-
kakörök, ahol egyenruhát kell viselni, de ha például formális irodában 
dolgozol akkor is érdemes két külön gardróbot is létrehoznod, mert a 
formális ruhák jellemzően nem multifunkcionálisak, nem valószínű, hogy 
tudod használni őket a szabadidődben.

A dress code-ot tiszteletben kell tartanod, de egy kis egyéniséget vi-
hetsz a business look-ba is. Jó minőségű és jól kombinálható darabokra 
lesz szükséged. Szövetnadrágok, szoknyák, néhány blézer és csinos cipő. 
Figyelj arra, hogy a szabás előnyös és kényelmes legyen, a színek pedig 
passzoljanak a színtípusodhoz. Válassz különböző típusú felsőrészeket: 
ingek, blúzok, kardigánok, kötött pulóverek. Ezek fogják feldobni az alap-
darabokból álló irodai gardróbot. Egy ideális irodai gardrób 20 darab-
tól már remekül funkcionál. Például három blézer, három nadrág, há-
rom szoknya, nyolc top és három cipő. A dress code-hoz kisebb felületen, 
részletekben hozzáadhatod az egyéniséged. Ez lehet egy-egy szín, minta, 
ékszer, öv. Ha Klasszikus a stílus-esszenciád, akkor könnyű dolgod van, 
de egy-egy részletben minden esszencia megjeleníthető.

Ha lazább környezetben dolgozol, akkor csak néhány formálisabb kulcs-
darabra lesz szükséged, amelyeket kombinálhatsz a gardróbod többi ré-
szével. Nagyobb a szabadságod, tehát a személyes stílusod is szabadabban 
kifejezheted. Vannak persze íratlan szabályok, ez minden munkahelyen 
más és más lehet. Ezt már az interjún vagy az első nap fel tudod mérni és 
igazodhatsz ehhez. Olyan darabokra lesz szükséged, amelyek jól kombi-
nálhatóak, de egy-egy elegánsabb ruha sem árt. Sötétkék farmer, csíkos 
pamut-puplin ing, gyapjúkardigán, blézer, stb.

Ha szabadúszóként vagy home office-ban dolgozol, akkor adná magát, 
hogy egész nap pizsamában légy, de nem javaslom, mert kihat a hangu-
latodra és a teljesítményedre is. Viselj kényelmes, de szép pólókat, kar-
digánokat, komfortos nadrágokat, bármit, amiben jól érzed magad, de a 
stílusodra is reflektál. Néha azért el fogod hagyni a lakást, szükséged lesz 
néhány hagyományos irodai outfitre is.
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2. Gyakorlat:
Az új gardróbod mesterterve


