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NECHTE NA HLAVĚ!
HESLO LETOŠNÍ ZIMY ZNÍ: BEZ POKRÝVKY HLAVY ANI KROK...
PŘEDLOHAMI BEZ CHYBY JSOU INSPIRATIVNÍ LÉTA DVACÁTÁ, DOBA
KRÁLOVNY VIKTORIE A ETNO STYL.
Za osobitým vzhledem současného dámského oblečení - na den i na večer - hledejte vždy malé velké poklady: módní doplňky. Barety, baskitské či žokejské čapky,
klobouky, pletené kulichy a další pokrývky
hlavy dokáží nejen ochránit před živly, ale
doplní váš osobitý styl. Umějí si pohrát
s celou škálou valérů, od stoprocentně
praktických huček do deště až po extravagantní modely vhodné na dostihy do anglického Ascotu. Navíc pokrývka hlavy dokonale zakryje účes, který není právě stoprocentní - jako dáma ji totiž velmi často
můžete ponechat „na hlavě”.
Sportovní styl vyklízí letos pole bez boje
před dravostí výpravného vkusu i jemné
elegance. Na své hlavě byste určitě měla
vyzkoušet různé tvary klobouků s krátkou
klopenou krempou (z anglických tradičních materiálů, česaného mohéru ve škále
výrazných odstínů, s různobarevnými
proužky, potiskem květů nebo ze sametu).
Na večer si můžete na klobouk připnout
aranžovanou textilní květinu nebo větší
brož. Velmi dobře vypadají také oživené
vzpomínky na oděv, které v detailu i v siluetě čerpají z tradičního oděvu v Tyrolích
- plstěné tyroláčky. Na čepicích i kloboučkách můžete vyzkoušet četné odstíny, které
se hodí k vašim vlasům: hodně se líbí růžovofialové orchidejové nuance, ale ovšem
i kiwi, vanilková a slušivé doplňkové paste-
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lové odstíny (například šedomodrá). Skutečně mondénní vzhled dodají kožešinové
čepice a kloboučky. Pokud si budete vybírat z království pravých kůží, jsou velmi
„in” norek a sobol. V trendu je dále hlavně
králičina a stále vedou tygří a gepardí
exotické stopy - a to jako pravá kožešina
i její imitace. I když letos ještě s jistotou vyhrál vzor odkoukaný ze světa divokých šelem, jejich náskok už snižuje nanejvýš zajímavý a unikátní zebří vzor.
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TIPŮ PRO VÁS

1. Nejste zvyklá nosit cokoliv na hlavě? Vyzkoušejte si někdy o víkendu
klobouk svého partnera, a pokud
vám bude slušet, noste ho střídavě.
Pánské plstěné klobouky jsou velmi
trendy!
2. Pozor, pro klobouky platí úměra:
čím širší, tím dominantnější.
3. Oblečení se pokrývkou hlavy velmi výrazně mění. Neberte nikdy jeho
roli na lehkou váhu!
4. Zvažujte nejen vhodnost pokrývky
hlavy k oblečení, ale také informaci,
kterou vysíláte: baret prý působí útočně, ale také žensky a sebevědomě,
klobouček se závojem nese punc nedosažitelnosti a tajemnosti. Odvážné
klobouky vás odhalí jako ženy, které
touží po zájmu. A cylindr či buřinky,
zapůjčené z mužského šatníku? Vysílají o vás signál jako o emancipované
silné ženě. A ještě je tady kovbojský
klobouk, který vám dovolí vrátit se na
Divoký západ. Nemusí vypadat jen
mužně, ale umí působit ve vtipné
kombinaci také velmi romanticky.
5. Zajímavou novinkou je pletená
„ušanka”, čepice se u uší mění v tenčí
dlouhý šál (často s vyplétanými norskými vzory), a vytváří tak duo čepice
se šálou, které bude jednou dost možná slavné jako twinset.
Připravila: Michaela Zindelová
Foto: Ivana Follová Fashion Gallery (1), Benetton,
Karpet, C & A móda
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