Total Look. Jak tworzyć monochromatyczne
zestawy?
Od kilku sezonów total looki cieszą się niesłabnącą popularnością wśród trendsetterek i są lansowane przez największe magazyny modowe. Furorę robią zarówno zestawy eleganckie – złożone z damskich garniturów, kostiumów czy garsonek – jak i
nieformalne, w postaci dresów lub stylizacji casualowych. Zdecydowanie warto zatem wiedzieć, jak dobierać elementy zestawów monochromatycznych, aby czuć się
modnie i komfortowo. Mamy dla Ciebie garść ciekawych wskazówek!

Co to jest total look?
Najprościej rzecz biorąc, total look to ubiór w jednej tonacji kolorystycznej. Taki monochromatyczny zestaw powinien stanowić spójną całość, a wszystkie jego elementy – idealnie się
ze sobą komponować.
Total looki mają wiele zalet. Są oryginalne i nietuzinkowe, nadają się na różne okazje,
a odpowiednio dobrany kolor doskonale podkreśla urodę.
Sprawdź już teraz, jak stworzyć perfekcyjny total look!

Jak tworzyć monochromatyczne zestawy?
Przepisów na stworzenie monochromatycznej stylizacji jest kilka, zdecydowanie zatem będzie z czego wybierać. Aby je skomponować, nie musisz wymieniać zawartości całej szafy
– z ubrań, które masz, na pewno uda się stworzyć rewelacyjne looki na różne okazje Jak to
zrobić, aby prezentowały się stylowo i naturalnie, a nie były pretensjonalne? Oto kilka praktycznych wskazówek.

Postaw na warstwy
Jednym ze sposobów na perfekcyjny total look, jest ubiór „na cebulkę”.
Łącząc kilka (więcej niż dwa) elementy garderoby w tym samym kolorze, osiągniesz
bardzo ciekawy, wielowymiarowy rezultat.
Dobierz efektowną bluzkę, spódnicę lub spodnie, a do tego sweter i kurtkę albo marynarkę.
Dobrym pomysłem będą także buty i torebka w zbliżonych odcieniach. Zwróć uwagę, aby
długości ubrań były różne – przykładowo: dłuższą koszulę zestaw z krótkim sweterkiem.
Tak skomponowany monochromatyczny zestaw na pewno przyciągnie uwagę, nie pozostawiając nikogo obojętnym na Twoją stylizację.

Wykorzystaj kolory dopasowane do pory roku
Intuicyjnie mamy tendencję do noszenia kolorów, które kojarzą nam się z konkretną porą
roku. Kiedy jest ciepło, chętniej sięgamy po kolory jaśniejsze lub intensywniejsze, kiedy
zimno – po te bardziej stonowane. To dobra strategia również w przypadku komponowania
stylizacji monochromatycznych. Wiosną warto nosić delikatnie odcienie pudrowe i pastelowe. Lato to czas żywych, energetyzujących barw, natomiast jesienią i zimą wybieraj kolory
zgaszone, spokojne – brąz, butelkową zieleń, granat, fiolet, czy burgund.

Łącz faktury materiałów
Może obawiasz się, że jeżeli wszystkie części Twojej garderoby będą jednokolorowe, cała
stylizacja powieje nudą. Możesz tego skutecznie uniknąć, mieszając ze sobą różne rodzaje
tkanin – mięsiste z delikatnymi, tłoczone z koronkowymi lub tiulowymi, skórę z cekinami.

Przykładowo, materiałowe spodnie zestaw z kamizelką ze sztucznego futerka – będzie nietuzinkowo i ekologicznie.

Dodaj akcent — kolorowa torebka, wzorzysty dodatek
Do przełamania monotonii monochromatycznego zestawu możesz również wykorzystać
kontrastujące dodatki.
Jeżeli Twój total look zostanie ożywiony torebką, szalem, paskiem czy butami w odmiennym kolorze, cala stylizacja tylko na tym zyska!

