
 

Tóth Katalin – Style Breeze by Kata 

STÍLUS FÜZET 
 

Variációk a mindennapokra 

 

 

Gyakorlati stílustanácsadó füzet 
elfoglalt Nőknek, Anyukáknak! 

Tippek, trükkök 
a stílusos öltözködés és 

a variálhatóság jegyében. 



 

A stílustrükkök elsajátításával 
a reggeli készülődés 

nem kerül több időbe 
mint 10 perc, a sminkeléssel együtt! 

 

 

 

Variációk reggeltől estig! 

 

Szettek, amikre eddig nem is gondoltál! 

 

Kiegészítők egyszerű használata! 

 

 

 

Variációk mindenféle programra! 

 



 

Tudom, hogy édesanyaként, dolgozó nőként nehéz összeegyeztetni a 

feladatokat, a női szerepköröket, hiszen nagyon sok elvárásnak szeretnénk 

megfelelni. De van néhány egyszerű tipp, ami segíthet a mindennapokban: 

1. lépés: Tegyél rendet!  

Tudom nehéz, de szánj rá egy napot, hogy a gardróbodat kiszanálod.  
Amiket már több mint 1 éve nem hordtál tüntesd el a szekrényből! 
Ami nem jó méretben, nem szereted a színét, szintén tüntesd el! 
 
Ha úgy érzed szakértő segítségére van szükséged, kérj segítséget, fél nap 
alatt rend lesz a szekrényedben és ezután tudni fogod azt is, hogy mit 
mivel viselj.  
 
 

Kész szetteket kaphatsz a meglévő ruháidból! 
 

 
2.  lépés: Szerezd be a hiányzó alapdarabokat! 

 

3. lépés: Alkalmazd a tanultakat! 

Ha már voltál nálam színtanácsadáson, workshopon, akkor már biztosan 
tudod, hogy milyen színtípusba tartozol és azt is, hogy milyen a 
testalkattípusod. Javaslom, alkalmazd a tanultakat! 
 

Vásárolj tudatosan! 
 

Használd bátran a színeket, mintákat, kiegészítőket! 
 
 

  Ha még bátortalan vagy akkor itt egy kis segédlet hozzá! 
 

Olyan szetteket válogattam össze melyek nagyrészt alapdarabokból állnak és 

egy-egy elem lecserélésével teljesen más stílusú, hangulatú szettet kaphatunk.  



 

Azért hoztam létre ezt a Stílus Füzetet számodra, hogy elég 

legyen ezt kinyitni reggelente, hogy készen kapd az ötleteket, 

mellyel a napi készülődés, sminkkel együtt csupán 10 percet 

vesz majd igénybe. 

Ezentúl tudni fogod, hogy mit kell felvenned, azért hogy stílusos legyél, hozzon 

bármilyen programot az adott nap.  

 

 

Fontos megbeszélés? Randi? Barátnős kávézás?  Óvodai 

program? Extra hosszú munkanap?  

 

Mindegyikre tudom a megoldást! 

 

 

  



 

Mitől lesz egy szett stílusos? 

 Ha olyan, amiben jól érzed magad! 

 Ha olyan, ami erőt ad a mindennapokhoz! 

 Ha olyan elemekből áll, amikben a lehető legjobb formádat tudod 

nyújtani! 

 Ha olyan, ami jól áll! 

 Ha olyan, ami a testalkatodhoz passzoló fazonokat tartalmaz! 

 Ha olyan, ami hozzád passzoló színeket tartalmaz! 

 Ha olyan, ami nem feltétlenül követi a folyton változó trendeket! 

 Ha olyan, ami alapdarabokat tartalmaz! 

 Ha olyan, ami jól variálható! 

 

 

 

Tudnivalók a Stílus Füzethez: 

Ebben a füzetben nadrágos szetteket találhattok. 

A Stílus Füzetben a színtípusokkal nem foglalkozom.  Hamarosan elérhetőek 

lesznek majd külön színtípusos füzetek is. 

Kérlek, úgy nézzétek a szetteket, hogy azt a magatok színtípusára vetítsétek rá!  

Ha még nem ismered a színtípusodat, gyere el hozzám egy színtípus 

tanácsadásra, ahol 1 óra alatt megtudhatod melyek a Te személyes színeid! 

Ebben a füzetben a variálhatóság van a középpontban. 

 



 

Elsősorban tavaszi-őszi szett variációkat hoztam példának, de természetesen 

lehet téliesíteni és nyáriasítani is.  

Fontos, hogy kiemeljem, nem arra szeretnélek ösztönözni benneteket hogy 

egyből rohanjatok a boltba, hogy pont ugyanilyen szetteket vásároljatok, 

hanem arra hogy keressetek otthon a gardróbban ehhez hasonló darabokat, pl. 

mintás blúz, blézerek, farmerek, mintás nadrág, póló stb.  

A füzet megalkotásánál az volt a célom, hogy az egyes kiegészítőket és 

ruhadarabokat többször szerepeltessem, ezzel is érzékeltetve azt, hogy fontos, 

hogy egy ruhadarab vagy kiegészítő többször használható legyen, tehát aktív 

részese legyen a ruhatárnak, ne csak egy egyszer használatos dolog, ami után 

mindig újra vágyunk.  

A gardróbépítésnél az nagyon fontos, hogy szeresd a benne levő darabokat és 

előszeretettel használd őket nap, mint nap akár különböző programokra is.  

Próbáltam olyan szetteket hozni Nektek, példának, amelyek összetevői 

valószínűleg mindegyikőtök ruhatárában egyébként is megvannak, talán csak 

eddig nem mertétek összepárosítani őket.  

 

 

Arra bátorítanálak Benneteket, hogy lopjatok ötleteket és építsétek be a 

saját stílusotokba és még bátran egészítsétek is ki!  



 

1. szett: Hétfő  

Fontos megbeszélés – Délután rohanás az óvodába, bevásárlás 

 

Kezdjük a munkahelyi szettel: Fontos volt számomra, hogy a szett elegáns 

legyen, ugyanakkor tekintélyt parancsoló, önbizalom növelő.  

A lágy esésű blúz megadja a nőiességet, a piros színből pedig erőt, 

magabiztosságot tudunk nyerni magunknak. A fekete blézer tompítja a piros 

erősségét. A mintás nadrág bátran felvehető irodába is, ha csak ilyen finoman 

jelenik meg. A kockás, vékony csíkos és aprópöttyös mintájú darabok 

beleférnek a munkahelyi viseletbe.  

A délutáni szettet a cipő és a blúz cseréjével kaphatjuk meg. Egyből egy 

sportosan elegáns outfitet kaphatunk. Természetesen az ilyen típusú szettek 

bármikor bevethetőek pl. hétvégi programoknál is.  



 

2. szett: Kedd 

Munka - Délután kávé a barátnőkkel 

 

 

Ennél a szettnél az volt a célom hogy megmutassam, a mintás blúzt milyen 

remekül ki lehet használni, legyen szó bármilyen programról.  

A munkahelyi szetthez egy visszafogott, teljesen fekete farmert 

választottam. A cipő is fekete. Ezáltal remekül nyújtja a lábat, és az volt a 

célom hogy az alsó részen „ne történjen semmi”  

A szettben a blúzon van a hangsúly így eköré építettem az egészet. A blézer 

visszafogja a blúz merész színkombinációját. A blézer és a táska színe 

tökéletesen kiegészíti a blúz színeit, így lesz teljesen harmóniában a szett. 



 

A délutáni barátnős programhoz én csupán cipőt és farmert váltanék, 

valamint egy vagány napszemüveg, esetleg egy élénkebb rúzs és kész.  

 

Extra tipp: Mintás daraboknál, legyen az blézer, blúz vagy nadrág mindig a 

minták színeiből állítsátok össze a szett többi részét, így harmonikus lesz 

az egész megjelenés. 

 

 

  



 

3.szett: Szerda 

Munka, megbeszélések – Délután óvodai/iskolai program 

 

A munkahelyi szettnél a láthatjátok, hogy a korábban leírtak szerint jártam el, 

hiszen a blúz mintájában található színeket használtam fel. Igaz, hogy a 

világoskék csak nagyon pici felületen van jelen, de mégis remekül kiegészíti a 

sötétebb alapszínű blúzt. Fontosnak tartottam, hogy olyan összeállítást 

mutassak, ahol nem fekete nadrág van a munkahelyi viseletben. 

 Rengeteget lazultak a munkahelyi öltözködés szabályai, így a sötét nadrágok 

mellett a visszafogott színű, világos, pasztelles darabok is remekül megférnek, 

annyi a lényeg, hogy stílusában letisztult és elegáns legyen.   

A szett összeállításánál az volt a célom, hogy akkor is jól mutasson, ha nincs 

rajtunk a blézer, csak blúz és nadrág.  Blézernek most egy pirosat választottam, 

ez a szín szintén benne van a blúz színeiben így tökéletes a harmónia.  



 

 

A délutáni szett esetében marad a blúz, de a cipőt egy kényelmes balerinára 

cseréltem, valamint a nadrágot egy farmerra.  

 

 

Ennél a szettnél a fókuszpont megint a mintás blúzon van, tehát láthatjátok, 

hogy sok kiegészítőt, ékszert nem is tettem hozzá. A kevesebb több elvét 

vallom. Így lehetsz igazán stílusos és elegáns. 

 

 

 

Nem muszáj, de a blézert is le lehet váltani egy menő bőrdzsekire, így máris egy 

laza, de nagyon elegáns anyuka szettet kaphatunk az egészből, mely alkalmas 

fogadó órán, szülői értekezleten vagy óvodai programon való megjelenésre. A 

szett csinos, kényelmes, és nagyon stílusos. 

  



 

4.szett: Csütörtök 

Munka – Shopping vagy délutáni program a gyerekekkel 

 

 

Ezt a szettet azért akartam megmutatni, hogy lássátok a tengerészkék nadrág 

milyen elegáns és kifinomult tud lenni a barnával. Feketével nagyon komor és 

ódivatú összhatást kapnánk. 

Munkahelyi szettnek most egy kis fodros pamutblúzt hoztam, élére vasalt kék 

nadrággal és bokacsizmával. Ez egy visszafogott, de kényelmes munkahelyi 

viselet. Amikor ügyeket intézünk az irodában, nem kell megjelennünk 

tárgyaláson stb.  

 

 



 

A délutáni szett akár maradhatna ugyanez, de le is cserélhetjük a blúzt egy 

vékony kötött pulóverre.  

 

 

 

Ékszereknek a munkahelyre egy hosszabb fülbevalót választottam, délutánra 

pedig egy pici betűzőset, ami nem hivalkodik, csak finoman megcsillan a 

fényben és a kisgyerek sem csimpaszkodik bele  

 

 

  



 

5.szett: Péntek 

 Munka  - Esti randi szett 

 

Munkahelyre egy elegáns mintás blúzt választottam fekete balerinával. Egy 

hegyes orrú balerina legalább annyira stílusos tud lenni, mint egy magas sarkú. 

Természetesen a szetthez remekül passzolna egy nude tűsarkú is. Ha nyújtani 

akarjuk a lábainkat, akkor mindenképpen ezt ajánlom. 

Az esti szett egy bordó selyemtop és egy fekete blézer kabát, mely titokzatos 

megjelenést kölcsönöz viselőjének. A blézer alól csak felsejlik a selyemtop.  Ez a 

kettő darab igazán izgalmas hatást kelt együtt. Fekete magas sarkú szandállal 

koronázhatjuk meg a randi szettünket. Hosszú fülbevalóval pedig alkalmi 

megjelenést kapunk.  



 

A szettekhez remekül passzol a kis fekete válltáska. De lehet külön 

munkahelyi fekete shopper táska, ebbe pedig belerejthetjük az esti randi 

szetthez való clutch-ot. 

 

 

  



 

6.szett: Szombat 

Bevásárlás, piacozás, nagyszülők látogatása 

 

 

Ennél a szettnél az volt a célom elsősorban, hogy azokat a darabokat 

használjam fel ismét, amiket már hét közben is használtunk: csizma, farmer, 

bőrdzseki, táska napszemüveg stb.  

 

A másik, amit fontosnak tartottam megmutatni, hogy milyen jól mutatnak 

együtt a különböző anyagtípusok, mint a bőrkabát, a kötött pulóver, a hasított 

bőr csizma.  

 



 

A különböző anyagtípusok és a színek játéka mellett nincs szükségünk 

sok ékszerre. 

 

A heti szetteknél azt szerettem volna bemutatni, hogy ékszerek és cicoma 

nélkül is lehet nagyon szép stílusos és nőies outfiteket kreálni.  

 

 

 

Sokan szoktátok mondani a tanácsadások alkalmával, hogy nincs kedvetek-

időtök ékszerekkel bíbelődni, vagy épp a kisgyerekek miatt nem hordotok 

hosszú fülbevalót, nyakláncot. Úgy gondolom, hogy egy szép óra, egy pár szép 

fülbevaló és egy jó rúzs bőven elég tud lenni.  

  



 

7.szett: Vasárnap 

 Családi kirándulás (városnézés, piknik, fesztivál stb.) 

 

 

A hét utolsó napjára hoztam egy olyan összeállítást, amit be lehet vetni 

kirándulásra, családi piknikre esetleg egy jó kis családi fesztiválozásra is.  

A fekete farmer kényelmes és egyáltalán nem kényes darab, ha mondjuk, 

játszóterezünk, vagy a fűben ülünk a piknik alkalmával. 

 Felsőrésznek a farmering szerintem sokkal stílusosabb mintha csak egy pamut 

hosszú ujjút vettünk volna fel. Betűrhetjük, kitűrhetjük, csomózhatjuk, szóval 

nagyon sokféleképpen lehet viselni, ezért is remek választás!  

 Ehhez a basic szetthez a kis kendő adja meg a fűszert. Felköthetjük a táskánkra, 

fejünkre, hajpántnak vagy a nyakunkba is, így a megszokott alapdarabok mellé 

még egy kis szín is párosul. 

 



 

 

 A bézses zakó kabátként funkcionál. Természetesen a blézer helyett egy 

homokszínű kötött pulóverrel és kardigánnal is remek lenne az összhatás.  

 

Ha végignézzük ezt a szettet csupa alapdarabból áll: a sneaker, a fekete farmer, 

a farmering és egy kellemes neutrális színű blézer vagy kardigán mindenkinek 

ott kell, hogy legyen a szekrényében. Az extrák pedig a kendő a rúzs és az 

ékszerek, ezeket bátran variáljátok.  

 

Ilyen egy hétvégi álom szett, stílusos és nem kell félni, ha 

bepiszkolódik, a mosógép mindent kimos  

Próbáljátok ki, én imádom az ilyen típusú szetteket 

hétvégére! 

  



 

Szeretnélek arra buzdítani benneteket, hogy merjetek variálni, párosítani. 

Játszatok a színekkel, mintákkal, az anyagok különbözőségével.  

 

Emellett a stílusok keverése is remek dolog, a virágos blúz egyik pillanatban 

még hivatali viselet aztán a blézer helyett egy bőrdzsekivel máris vagány, nőcis.  

Kérlek, ne egyből a boltokban keressétek ezeket az extra szetteket, hanem 

gondoljátok végig, mi van otthon?  

 

 

Ha szeretnél virágosat hordani, akkor nézd meg, hogy van-e virágos blúzod? 

Igen, milyen színűek a virágok rajta? Mivel vegyem fel, ha nem farmerral vagy a 

szokásos fekete hivatali nadrággal akarom viselni? 

 

Milyen színű blézert, kardigánt vagy V nyakú pulóvert válasszak hozzá a 

szokásos fekete helyett? Jó hozzá a piros is? vagy a rózsaszín? stb. 

Picit nézzetek, körül mi van otthon! 

 

A gardróbrendezések során olyan remek szetteket szoktunk összeállítani, 

hogy a szekrény tulajdonosa is csak ámuldozik! Nekem van ilyenem? Lehet 

ezt meg azt együtt hordani? Soha nem gondoltam volna! 



 

  

  



 

  

  
 


