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<p style="text-align: justify;"><img
src="http://m.blog.hu/fa/fashionaddict/image/reserved8536.jpg" border="0" width="100"
height="133" align="left" />Egyszer csak k�zelet�nkben felr�lik egy bizonyos ruhadarab,
kieg�z�? vagy �pen egy cip?. Menthetetlen�l r���unk, � azt� nincs mese, nekiindulunk, �
boltr� boltra j�va pr��juk meglelni fizikai val��an.</p>
<p style="text-align:
justify;">Ez�ttal egy heteken bel�l a gyakorlatban aktu�iss�v��ruhadarabot, tavaszi kab�ot,
illetve dzsekit kerest�nk.</p> <p style="text-align: justify;">Akik tavaly vettek maguknak tavaszi
kab�ot vagy dzsekit, azok j� j�tak, ugyanis k�l��ebben drasztikus v�toz�ok nem
k�etkeztek be a kab�divatban, teh� a tavalyi modellek t�bs��en id� is divatosak lehet�nk.
<br /><br /><br />Maradt a klasszikus, h�omnegyedes ballonkab� fazon, viszont id� a
v�leperget?s, plasztikszer? anyagok visszaszorultak, � ink�b a k��vastag v�zon a jellemz?.
Sz�ekben a legmen?bb most a b�s, a drapp � a pasztell r�sasz�, az ��k sz�ek azonban
ann� ink�b hi�yoznak. Akik viszont a s�� �nyalatok mellett teszik le a voksukat, azok fekete
helyett v�aszthatnak grafitsz�rke vagy s��k� v�tozatot. A dupla soros gombol� szinte
k�elez?. A kab� szab�a lehet egyenes vagy der�ban sz?k�ett, el?bbit kiz��ag �vel, ut�bit
�vel vagy an�k�l egyar�t hordhatjuk. <br /><br /><br />A dupla soros gombol��
v�zonkab�okb� a r�idebb fazonok is trendinek sz��anak, ezen bel�l az eg�zen
egyszer?t?l, a katonai d�zegyenruh�ra hajaz�szab�ig most minden belef�. Sz�ekben szint�
a b�ses, drappos �nyalatok uralkodnak, de j�es�lyel tal�hatunk ett?l elt�?, karakteresebb
sz�? modelleket is, mint p�d�l a k�en l�hat� t�rkiz sz�? kab�. Szint� az el?z? szezonok
kab�divatj�� maradt vel�nk a szafaris st�us: a cipz�as, zsebekkel, gombokkal � �vel
felszerelt, cs�?ig �? dzsekik h�k�napra nagyon praktikusak, � remek �menetet jelentenek
az eleg�sabb � a sportosabb vonal k��t. <br /><br /><br />Nem mentek ki a divatb� - � a
jelek szerint m� j�darabig nem is fognak - a b?r, illetve m?b?r motorosdzsekik. Nem meglep?
m�on ezekb?l is a b�ses � drappos sz�? verzi� lesznek a legtrendibbek id� tavasszal,
valamint a pasztelles, barackos r�sasz�ek. <br /><br /><br />A dzseki lehet cipz�as vagy
gombos - esetleg egyszerre mindkett?-, szimmetrikus vagy aszimmetrikus egyar�t. B� a
felhozatalban �ezhet? egy "min� r�idebb, ann� jobb" - ir�y, v��l�kor az�t figyelj�nk arra,
hogy a derekunkat mindenk�p befedje a dzseki. <br /><br /><br />Forr�: borsa.hu</p>
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