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<p align="justify"><img
src="http://www.otvenentul.hu/teasers/28eb26514d0fe6a50633ea6d44c930fe0e90a50f.jpg"
border="0" width="100" height="65" align="left" />A kirakatokat el�asztott� a sz�pomp�
fels?r�zek, amelyek cs���n szemeznek veled, h�ogatnak: engem vegy� meg! Miel?tt kit�
rajtad a tavaszi v��l�i l�, � esetleg meggondolatlanul k�tekezel, tegy� felfedez? k�utat a
ruha�zletekben.</p>
<p align="justify">�N�z ki t�b bl�zt, amelyr?l �gy gondolod,
sz�esen viseln�. Majd otthon gardr�odat �tekintve m�d fel, hogy val��an mely modelleket
tudn� j� kihaszn�ni, melyek illenek megl�? ruhadarabjaidhoz. Seg��nk a d�t�ben!</p> <p
align="justify">�</p> <p align="justify"><strong>Romantikus st�usban</strong></p> <p
align="justify">Id� tavasszal soksz�? a divat: a fazonok, az anyagok � a sz�ek ter� is �i�i a
k��at. Felt?n?en sok a romantikus modell. Kis masnik, megk�?k, szalagok, fodrok � rak�ok
dekor�j� a bl�zok dekolt�s�, mandzsett�� � szinte b�mely m� r�z�. Renesz�sz� �i a
zsab� E d�z�?elem r�ebben csak az �nnepi alkalmakra hordott bl�zok saj�ja volt, � most a
h�k�napokra tervezett modelleken is gyakori. S?t a zsab�id� �j form�ban is megjelent.
Gyakran olyan nagy m�et?, hogy szinte a bl�z eg�z mellr�z� bebor�ja. Igen mutat� a
t�br�eg?, valamint a s�gall�szer?en elhelyezett zsab�is.</p> <p align="justify">�</p> <p
align="justify"><strong>Szem�yre szabott fazonok </strong></p> <p align="justify">A bl�zok
rendszerint karcs�s�ott szab�vonallal k�z�lnek. A testre simul�fazon mellett divatosak az
alakot laz� k�et? v�tozatok is, amelyek teltebb alakon is csinosak. Moletteknek ide�is az A
vonal� bl�z, a tunika � az empir, m� n�en princesszfazon, amely mell alatti szab�vonallal
k�z�l, � lefel�b?v�l, ez�tal leplezi a pluszkil�at. A f�fiingek mint��a k�z�lt, egyenes
vonal�, b?, XXL-es n?i bl�zok ideje lej�t!</p> <p align="justify">�</p> <p
align="justify"><strong>F�uszban az ujjak </strong></p> <p align="justify">A bl�zok ujja k�l�
figyelmet �demel. H�� a puffos ujj, amely lehet eg�zen r�id, k�y�n� v�z?d? vagy hossz�.
Az ujj sokszor gumis v�z?d�?, olykor kis fodorral d�z�ett. A koszt�m� filmekb?l ismer?s
lehet a romantika kor�ak jellegzetess�e, a sonkaujj. Ez ihlette meg most a divattervez?ket: a
v�ln� kiss�h�zott, hossz� ujjat mandzsetta fogja �sze. Az �gynevezett jap� ujj is kedvelt:
ez az ujjatlan fazon � a r�id ujj k��ti v�tozat �pen csak a v�lat takarja. Aki felkarj� nem
szeretn�szabadon hagyni, annak sem kell felt�len�l hossz� ujj� bl�zt viselnie, meleg id?ben
v�aszthat k�y�ig �?, leng? vagy h�omnegyedes ujj� modellt. A nyolcvanas �ek v��, a
kilencvenesek elej� volt nagy divat a denev�ujj, most ism� szerepel a trendben. Nemcsak
v�ony n?knek val�</p> <p align="justify">�</p> <p align="justify"><strong>Szexis � decens
dekolt�sok </strong></p> <p align="justify">Id� tavasszal a sz�letes � a V nyakkiv��, illetve
az ov�is, azaz madonna-dekolt�s egyar�t h��. N��y �e a nappali viseleteken is elterjedt a
m�yebb dekolt�s. Vigy�z azonban, a kevesebb t�b! A felt?n?en m�y kiv��� bl�zok
al�viselj sz�ben ill? topot.</p> <p align="justify">�</p> <p align="justify"><strong>Lenge
kelm�, term�zetes anyagok </strong></p> <p align="justify">Az egyszer? viszk�- �
kartonbl�zok mellett h�k�napokon is hordhatsz v�ony selyemb?l, szat�b�, valamint �tetsz?
muszlinb� vagy organz�� varrt modelleket. A hagyom�yos bl�zanyagok mellett egyre t�b az
elasztikus sz�lal sz?tt. A rugalmas anyagokb� k�z�lt fels?r�zek visel�e nagyon k�yelmes.
Ha nem szeretsz vasalni, neked tal�t� ki a gy?rt anyag� bl�zokat. Ezek � ak�csak a rakott
szokny� � mos� ut� is meg?rzik eredeti form�ukat.</p> <p align="justify">�</p> <p
align="justify"><strong>Sz�kavalk� </strong></p> <p align="justify">A meleg narancsos
t�usok, a l�y � ��k r�sasz�ek, az �de z�dek, a t�nd�l? t�rkizek � a finom pasztellek
mellett a szezon szt�ja egy�telm?en a lila. Minden �nyalata divat: a levendulasz�, az
orgonalila, a padlizs�sz�, a szilvak� � a m�yvasz�.</p> <p align="justify">�</p> <p
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align="justify"><strong>Keleties hangulat </strong></p> <p align="justify">A messzi t�ak,
egzotikus vid�ek viseletei inspir�t� a divattervez?ket a tarka mint�, gazdag d�z��? bl�zok
meg�mod�akor. A vir�- � n��ymot�umokkal bor�ott modelleket gyakran d�z�i gy�gy �
flitter. Mit mivel? A mai divattrendek b�ran �v�ik a st�usokat, tedd ezt te is! A lezser
ruhanem?ket ak� eleg�s, n?ies bl�zzal is t�s�hatod. Az egykor alkalmi viseletnek
sz���szat� fels?r�zeket h�k�napokon, munkahelyen is hordhatod. Sportos farmerhez
felvehetsz keleties st�us� mint� vagy zsab� selyembl�zt. Sima vonal� ruha f��t � bl�er
helyett � viselhetsz kigombolva sz�ben ill?, hossz� bl�zt .</p> <p align="justify">�</p> <p
align="justify">Forr�: otvenentul.hu</p>
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