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Azért hoztam létre számotokra az évszaktípusok szerinti felosztású Stílus Füzeteket, hogy 

kiegészítsem és elmélyítsem a színtanácsadások alkalmával elsajátított tudásanyagot. 

Tudom, hogy sok esetben nehéz átállni a kapott színpalettára, főleg úgy hogyha korábban 

teljesen más színek mentén éltétek az életeteket. De higgyétek, el megéri a fáradságot. 

Nagyon hamar rá fog állni a szemetek arra, hogy melyik szín meleg melyik hideg és hogy 

pontosan melyik a te egyéni árnyalatod.   

A füzetben az Ősz típusról lesz szó, most nem választottam külön az altípusokat, hanem 

összességében kezelem az ősz típust. A tanácsadásokon szoktam mondani, hogy a színtípuson 

belül  bátran lehet csúszkálni a kedved szerint.   

Mivel Johannes Itten az adott évszakokban fellelhető színek alapján alkotta meg a színtípusok 

elnevezését, így nem nehéz kitalálnunk azt, hogy milyen színek is jellemzik az ősz 

színtípusok palettáját. Az őszi erdő pompázatos mély aranyló barnái, sárgái, narancsos 

vörösei és puha zöldjei mind-mind jelen vannak a színskálán. 

Ezek a színek azonban kevésbé élénkek, mint a szintén meleg tavasz típus palettáján található 

színek. Az ősz paletta minden árnyalata sötét, tört és meleg.     

Az ősz típusok külső jellegzetes jegyei: 

 Bőrük: általában meleg alaptónusú bézs vagy aranyló olíva, de mindenképpen mélyebb, mint 

a tavaszok üde világos bézses-barackos bőre. Anyajegyeik szeplőik is arany barnák, 

sárgásbarnák. 

Hajuk: Legtöbbször rezes fényű, meleg árnyalatú, arany barna, vöröses barna, meleg 

sötétbarna. 

Szemük: mindig meleg tónusú, legtöbbször aranybarna, olajzöld vagy mély páva kék 

Sminkszínekben: is kizárólag rajtuk mutatnak jól a bronzos, aranyló árnyalatok. Szemüket 

bátran kiemelhetik arany illetve meleg bézs szemhéjpúderrel, szemceruza színeiben keressék 

a barnák különböző árnyalatait, illetve a meleg moha zöldeket és khaki színeket.  Csodásan 

állnak rajtuk a terrakotta és a nude rúzsok.   

Ékszerek tekintetében: Az ősz típusoknak az arany, az óarany a bronz és a természetes 

anyagokból készült darabok a legjobbak, tollak, fából készült ékszerek, ásványok (pl. 

borostyán stb.) 

 

 



 
 

Altípusai: 

Meleg ősz: (Ősz- tavasz) 

A legmelegebb, legaranylóbb altípus. Csodásan állnak neki a terrakotta színek, az olívás 

árnyalatok, a khaki, a mélyebb törtebb sárgák, okker, mustársárga, borostyán.  

Sötét ősz: (Ősz-tél) 

Minden színe nagyon mély és sokkal erőteljesebb, mint a másik két altípusé, neki van a 

legsötétebb őszi palettája. 

Lágy ősz: (Ősz-nyár) 

Fátyolos, puha, füstös színek jellemzik és az őszi palettából a legvilágosabb árnyalatok állnak 

ennek a típusnak a legjobban.  

Hírességek közül ősz típusba tartozik többek között: Julia Roberts, Julianne Moore, 

Sandra Bullock, Eva Mendes, Gisele Bündchen, Kim Raver stb. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A következőkben most azt szeretném megmutatni, hogy milyen tételeket kell figyelembe 

venni, amikor a gardróbodat építed illetve, hogyan tudtok a különböző alkalmakra stílusosan 

felöltözni, színtípusotok szerint.  

 

Fontos, hogy a személyes gardróbotok kialakításakor mindig vegyétek figyelembe a 

színtípusotokat és a testalkattípust, amivel rendelkeztek. 

  

Vizsgáljátok meg azt, hogy milyen életvitel szerint éltek: 

 Milyen ruhák kellenek a munkához? 

 Milyen ruha a szükséges szabadidőhöz?  

 Van-e gyermeketek?  

 Mit szerettek jobban viselni nadrág vagy inkább szoknya? Munkán kívül milyen egyéb 

alkalmakra kell még felöltöznötök? Színház, partyk, céges rendezvények stb. 

Fontos hogy a ruhatár jól variálható legyen, de ha a fenti szabályokat követitek, akkor biztos, 

hogy azzá fog válni. 

Azt is gondold át, hogy inkább az egyszínű, egyszerű letisztult vagy a bonyolultabb darabokat 

kedvelitek. Az is lehet, hogy ruhadarabban szeretitek az egyszerűbb letisztult szabásvonalat és 

ezt szeretitek megbolondítani egy-egy érdekesebb kiegészítővel, ékszerrel. De lehet, hogy a 

színek, minták variálását helyezed előtérbe és ezek mellé kevésbé használod a kiegészítőket. 

Egyik verzió sem jobb vagy rosszabb, a lényeg hogy Te jól érezd magad, te szeresd a ruháidat 

és a stílusodat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. Hétköznapi szettek: Blúzok és farmer 

 

 

 

Az itt látható szettek lényege az volt számomra, hogy lássátok néha elég egy jól szabott 

farmer és 4 db színben hozzád passzoló blúz ahhoz, hogy jól nézzünk ki. 

 Sokan kerestek meg azzal, hogy nincs kedvetek, időtök reggelente variálgatni összeválogatni 

a szetteket, mi mihez passzol stb. Itt a megoldás, néhány extrább darab és máris jól öltözöttek 



 
 

és stílusosak lehetünk. Képzeld el, hogyha a blúzok helyett egy sima pólót viselsz, mennyivel 

slamposabb az összhatás.  

Az első szettnél látható finom zsabós blúz nemcsak azért jó, mert a színei kiemelik a 

szépségedet, hanem azért mert anyagának lágysága és önmagában mintája kifinomult hatást 

kelt. A fodrok pedig megadják a nőies bájt. 

 Plusz optikailag mellnövelő hatással rendelkezik. A zsabóhoz már nem kell egyéb ékszer 

elég egy finom fülbevaló és óra.  A szetthez a meleg piros cipő és táska remekül passzol. 

Hűvösebb időben egy homokszínű ballon vagy blézer tökéletes kiegészítő.  

 

 

A második blúzzal egy kis nyári hangulatot szerettem volna megragadni, a trópusi minták 

igazán hangulatba hoznak bennünket. Nem kell egyből a cukorka és pasztellszínekhez 

nyúlnunk nyáron sem. Ősz típusként keresd a meleg árnyalatokat és kedvenc mintákat nyáron 

is. 

Az átlapolt, picit peplumos fazon remek szinte minden testalkat számára. A V kivágás 

gyönyörű dekoltázst ad, melyet egy rövid finom nyaklánccal kiemelhetünk, ha akarunk, 

egyébként egy pár pici fülbevaló és egy szép rúzs itt is elég kiegészítő.  

Az átlapolós fazon igazi jolly joker hiszen szépen kiemeli a derekat, az enyhén peplumos 

fazon pedig picit takarja a hasat ott ahol esetleg kell. Az ilyen típusú blúzok az I vagy fiús 

alkatú hölgyeknek is előnyös választás, mert ott derekat „csinál” és szép volument ad.  

 



 
 

 

Ehhez a szetthez is remek a piros cipő, de ez a barna mokaszin stílusában is illik a szetthez. 

Míg az első szett szuper lenne munkahelyre ezt a másodikat egy barátnős beszélgetős szettnek 

képzelem el. Ha hűvös van egy ballon itt is remek választás.  

 

 

 



 
 

A harmadik szett egy arany zsiráf mintás blúz, mely gyönyörű mohazöld színével emeli ki 

az ősz típusok ragyogó aranyló meleg színeit.  

 

 

Ehhez egy egyszerű sarut és egy vállon átvetős táskát választottam, egy hétvégi szettnek 

tudnám elképzelni egy bevásárlós piacra menős összeállítás vagy gyermekkel játszóterezős 

szettnek is remek stílusos választás.  



 
 

 

A negyedik szett szintén egy átlapolós blúzos összeállítás, mely készülhet lenből vagy 

kellemes pamutos anyagból. Ezek az anyagok igazán kellemes viseletet biztosítanak nyáron.  

Az ujjai egy kicsit bővülő fazonúak, de a kötőkkel be tudjuk szűkíteni a blúzt, úgy ahogy azt 

mi szeretnénk.  

 

Apró elmosódó mintái a petite alkatú hölgyek számára is tökéletesek, őket ugyanis a túl nagy 

léptékű minták összenyomnák.  

A magas talpú szandál igazán extravagáns, mely kényelmes a petite hölgyeknek és ehhez már 

csak szintén a homokszínű crossbody bag-et párosítanám. 



 
 

 

 

 Egy fából készül karperec még kiegészítheti a szettünket. Ehhez a szetthez egy farmer vagy 

lenből készült szoknyát vagy nadrágot is bátran lehet párosítani.  

A színes mintás blúzok esetében bátran vegyetek fel a farmeren kívül más nadrágot is. Ami a 

blúz színében megtalálható szín olyan színű alsóval viseljétek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Hétköznapi szettek: Színek és fazonok 

 

A fenti szetteket úgy állítottam össze, hogy meg tudjam mutatni, hogy, tudtok különböző 

színeket viselni egy szetten belül úgy, hogy az harmonikus legyen és stílusos. Mindenkit arra 

bíztatnék, hogy merjen kilépni a hagyományos farmer felső kombinációból.  

Az első szettnél egy tengerészék picit fényes anyagú, de egyszerűbb szabásvonalú pólót 

választottam melyet a nadrágba be tudunk tűrni, de lehet félig betűrve és kitűrve is viselni, ez 

mindig a testarányoktól függ. Ugyanakkor a betűréssel szépen ki tudjuk emelni a derekat tehát 

homokóráknak, körtéknek én mindenképpen a betűrést ajánlanám.  



 
 

A fényes anyaggal a teltebb keblű hölgyek vigyázzanak, mert ez optikailag növelő hatású 

lehet.  Nekik egy matt anyagú verziót ajánlanék V kivágással és hosszabb nyaklánccal. De 

tény hogy a fényes anyag eleganciát sugall.  

A navy kék alapdarab, szinte minden színtípusnak és azt gondolom, talán mindegyikünk 

ruhatárában van egy kék póló.  A kék remekül működik ezzel a mango sárga nadrággal. Habár 

az ilyen sárga szín inkább a tavaszok palettájában található, de arctól távol viselheti bátran az 

ősz típus is.  

Kiegészítőnek egy visszafogott mogyoróbarna táskát és szandált választottam. Mivel a szett 

önmagában elég színes és látványos így ehhez már nem szükséges sok ékszer és feltűnő színű 

táska vagy cipő. Akik bátrabbak, azok még egy párducmintás cipőt felvehetnek hozzá. 

Alkalom szempontjából én munkába, de egy barátnős délutáni programra illetve egy iskolai 

vagy óvodai programra is ajánlanám.  

 

A következő szettet inkább világos őszöknek ajánlanám, ez a majdhogynem korallba átmenő 

szín remekül mutat együtt a natúr kőszínű nadrággal.  

A szett esszenciáját a paperbag nadrág adja, melybe mindenképpen betűrve kell viselni a 

topot. Ez a típusú nadrág inkább az I, homokóra és az Y alkatnak áll jól. Körtéknek is jó lehet, 

hiszen nekik is szép karcsú derekuk van, de ez egyén és nadrág fazonfüggő.  

 



 
 

Fontos hogy az ilyen típusú nadrágokhoz mindig szűkebb állású felsőket válasszunk. 

A nude cipő remekül nyújtja a lábakat ebben a nadrágban így még légiesebb még karcsúbb 

hatást kaphatunk.  A hegyes orrú balerina nyújtja a lábfejet, erre figyeljetek, ha esetleg 

nagyobb a lábatok. A lakk anyag és a hegyes orr abszolút eleganciát kölcsönöz, munkahelyre 

is kiváló választás alapdarabnak egy ilyen cipő. Természetesen magas sarkú is passzol a 

szetthez.   

 

Egy szép óra és egy láncos crossbody táska egészíti ki a szettünket, melyet akár egy hétvégi 

városnézésre is fel tudtok venni.  

 

 A harmadik szetthez egy téglavörös átlapolós felsőrészt választottam. Sokkal stílusosabb 

mintha csak egy sima pólót választottam volna. A kötővel olyan szorosra húzzuk, amilyenre 

akarjuk, szépen kiemeli a derekat emellett a V kivágás szép dekoltázst ad, plusz az átlósan 

ívelő vonal szintén karcsúsító hatású egyszóval jolly joker darabok az ilyen típusú felsők.  



 
 

 

Alsónak egy bővülő szárú nadrágot választottam, amely remekül áll a homokóráknak, a 

körtéknek, de még az Y alkatnak is. Sokan félnek az ilyen nadrágfazonoktól pedig többeknek 

előnyös, mint a skinny farmer. Az élére vasalt fazon remekül nyújt és karcsúsít. Amire 

feltétlenül figyeljünk még ennél a fazonú nadrágnál, az, hogy vagy válasszunk, rövidebb 

állású tehát csípőcsont fölött véget érő felsőrészt vagy betűrve viseljük a felsőt. 

 

Az ilyen típusú nadrágoknál figyeljünk a hosszra, vásárlásnál mindig találjuk ki, hogy milyen 

cipővel szeretnénk majd viselni. Magas sarkúval gyönyörűen áll viszont csak akkor, ha nem 

válik ezáltal bokaverdesővé. Szépen omoljon rá a cipőre. Az sem stílusos, ha lapos sarkúval 

viseljük és húzzuk a földön. Ez kicsit ilyen egyféle cipős nadrág, de szerintem jó, ha van egy 

ilyen a szekrényben.  



 
 

A szett színeit remekül kiemelik a zöldek, törtebb meleg zöld kiegészítőket választottam a 

szetthez. Cipőnek pedig egy nude verziót, mely kicsit inkább a capuccino színhez hasonlít, 

viszont a lábakat remekül nyújtja ebben a nadrágban.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. Hétköznapi szettek: Ruhák 

 

 

Az első szett hétköznapi összeállítás, amely akár munkában is megállja a helyét, ha nincs 

szigorú dress code.  

A derékban húzott enyhén bővülő ruha szépen kiemeli, a derekat ugyanakkor kellemesen 

takarja a comb és a csípő részt, ami esetleg egy kicsit szélesebb.  

A V kivágás szépen kiemeli a dekoltázst. Mivel a mellrésznél plusz anyag van ezért a teltebb 

keblű hölgyeknek ezt a fazont érdemes kerülni. Ez a ruha a legjobb választás I vagy fiús 

alkatnak illetve körte alkatú hölgyeknek. 



 
 

A hossza midi hossz, ezért nude cipővel vagy nude szandállal még inkább meg lehet nyújtani 

a lábakat.  

Inkább magasabb hölgyeknek ajánlom ezt a lábszárközépig érő fazont. Alacsonyabb 

hölgyeknek vagy a maxi ruhát, mely a földig érő vagy pedig a térdig érő verziót ajánlom.  

 

 

Ehhez a fáradt narancssárgás árnyalathoz remekül illenek a sötétbarnák kiegészítőnek, de 

hogy egy kis játékot vigyünk a szettbe egy szép sötétzöld fülbevalót választottam még a ruha 

mellé és ha kedvünk tartja, akkor a  barna táska helyett lehet ugyanilyen zöld táskát is 

választani.  

 

 

A második szett inkább tengerpartos, vízparti vagy nyaraló, városnéző szettnek gondoltam. 

Stílusában mindenképpen laza és bohókás. Ez egy bővülő A vonalú ruha, így a homokóra és 

körte alkatúaknak inkább úgy javaslom hordani, hogy egy fonott vagy vékony övvel kössék 



 
 

meg derékban, így azért kiemel és takar is. Öv nélkül az I vagy H (téglalap) valamint alma 

alkatok is bátran viselhetik.  

A maxi ruháknál a fő szempont az, hogy földig érjen. Ha ilyen magas talpú szandállal nem ér 

földig, akkor hordd inkább saruval.  

A maxi ruhát viselhetik az alacsonyabb hölgyek is, a fenti módon, viszont fontos hogy 

semmiképpen sem érjen bokáig, mert akkor még alacsonyabbnak mutathat.  

 

 

A ruhán látható közepes vagy nagyobb léptékű minta inkább a normál vagy kicsit magasabb 

hölgyeken mutat jól. Az alacsonyabb, petite hölgyeknek a kisebb mintájú verziókat kell 

keresniük. A nagy minta szintén összenyomhatja őket.  

A bohókás szettünket remekül kiegészíti egy szalma vagy gyékénytáska, mely remek társunk 

lehet akár a strandra megyünk, akár a nyaralóhelyünkön a helyi piacra egy kis friss 

gyümölcsért.  

 

Fülbevalónak ehhez a szetthez egy igazi kis játékos darabot választottam, amely olyan, mint 

egy kis paprikafüzér, mely színeiben és stílusában is tökéletesen passzol ehhez a nyaralós 

összeállításhoz.  



 
 

 

A harmadik szett egy téglavörös ruhás összeállítás, melynél a fazon megint csak szépen 

kiemeli a karcsú derekat, de az anyagrétegezés jótékonyan takarja, ha van egy kis felesleg a 

pocaktájékon.  

A V kivágás és a derékmegoldás a nőies vonalakat szépen kiemelik. Éppen ezért homokóra, I 

vagy téglalap alkatú hölgyeknek is ajánlom ezt a ruhát.   

Az aszimmetrikus fazon remekül nyújtja az alakot, szépen vezeti, a szemet ez által optikailag 

karcsúbbnak tűnhetünk az ilyen típusú ruhákban.  

Ehhez a szetthez is barna kiegészítőket választottam és az extrát a hálós táska adja, melyet 

természetesen klasszikusabb verzióra is le lehet cserélni.  

 

A különleges szögletes alakú, színes kövekkel kirakott fülbevaló igazi ékessége az 

összeállításunknak. Természetesen arany alapszínnel, mivel az ősz típusoknak az arany a 

bronz ékszerek az igazi jolly jokerek.  



 
 

 

Negyedik szettünket egy esküvőre vagy kerti partyra is el tudom képzelni. A rafinált 

szabású, derékban karcsúsított korall színű ruha önmagában is vonzza a tekinteteket így ehhez 

már speciális színeket nem akartam párosítani, egy finom arany fülbevaló csillogó kövekkel 

és egy vékony pántos halvány arany szandál és nude clutch remek kiegészítői egy alkalmi 

szettnek. 

A térdig érő fazon kiemeli a szép vékony lábakat.  

                       

 

Extra tippek: 

Mindig figyeljünk oda, hogy a nyitott orrú cipőkhöz, szandálokhoz nem veszünk harisnyát! 



 
 

Ha harisnyás idő van, akkor inkább zárt cipőt húzzunk. Ha testszínű harisnyát viselünk, az ne 

legyen fényes üvegszálas és próbáljunk meg a bőrünk színével megegyezőt felvenni. Nagyon 

nem stílusos egy, a bőrszínünktől eltérő harisnya. 

A bokapántos szandálokat a vékonyabb bokával rendelkező hölgyeknek ajánlom.  

Ha a ruha vagy szoknya midi hosszúságú ehhez már ne válasszunk bokapántos szandált, csak 

abban az esetben ha hosszú lábakkal rendelkezünk. Amennyiben lábainkat szeretnénk 

nyújtani és szeretnénk midi hosszúságú ruhát felvenni azt mindig nude vagy testszínű cipővel 

szandállal tegyük. 

A vastagabb sarkú szandálok a teltebb hölgyeknek előnyösebbek, mint a túl vékony sarkú 

verziók.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. Variációk egy mozdulattal: Munkahelyi szettből esti alkalmi  

 

 

A fenti szettet direkt úgy alakítottam k, hogy az elfoglalt nő kompatibilis legyen. Hogy ez mit 

takar, azt, hogy csupán a kiegészítők cseréjével a munkahelyi öltözetet egy esti randi szetté 

varázsoljuk.  

Munkahelyi szettnek ezt a krémszínű egyszerű szabású felsőt választottam, melyhez egy 

megkötős kicsit sportosabb fazonú ugyanakkor fényes anyagból készült olíva színű nadrágot.  

A nadrág extraságát a sportos elegancia adja. Munkába ehhez egy halványbarna magassarkút 

párosítottam és hozzá zöld kiegészítőket, melyeket más szettekben már láthattunk.  



 
 

V. Esti randi szett/ Alkalmi szett 

 

 

Ez a szett remek választás egy kerti partira, egy randevúra. Az ejtett V nyakú selyemtop 

egyszerű szabásvonala csodálatosan passzol a pliszírozott midiszoknyához. Mindenképpen 

betűrve ajánlom viselni.  

A szetthez én egy szép geometrikus alakú apró színes kövekkel díszített fülbevalót 

választottam, de természetesen egy rövid vékony nyaklánc is szépen kiemelné. Ebben az 

esetben fülbevalót nem választanék hozzá.  



 
 

A szetten belül a fülbevalón és a szettben szereplő ruhák színein van a hangsúly ezért a táska 

és a cipő nagyon visszafogott, szinte belesimul az összeállításba.  

Mindig válasszátok, ki mire szeretnétek a fókuszpontot irányítani. Itt adva van egy különleges 

anyagú felsőrész egyszerű szabásvonallal illetve választottunk hozzá egy pliszírozott 

szoknyát, ami szintén hangsúlyos darab.  

 

A szoknya I vagy fiús alkaton, Y alkaton és homokóra alkaton is tökéletesen mutat.  

 

A nude stiletto remekül nyújtja a lábakat, így a picit alacsonyabb hölgyek is bátran viselhetik 

a térdközépig érő szoknyát.  



 
 

Arra figyeljünk, hogyha a térdig érő ruhánkat harisnyával viseljük, akkor lehetőleg a harisnya 

és a csizma/ cipő azonos színűek legyenek, mivel így érhetjük el a lábnyújtó hatást. Ez a 

szabály vonatkozik a bokacsizmára és a hosszabb szárú csizmára is.   

Ha midi szoknyát viselünk, akkor jó, ha a csizma szára a ruha alá kerül így is elérhetjük a 

lábnyújtó hatást.  

Szoknyás szett viselése esetén a kabát mindig legyen hosszabb mint a szoknya/ruha.  

Bár első látásra ezek a szettek elsősorban a tavaszi-nyári szezonra használhatóak, de ha 

megvan egy biztos alap, akkor igazából már csak fölé kell öltözni és könnyen lehet ősziesíteni 

is. 

A nyári ruhákat ősz elején bátran lehet viselni harisnyával, csizmával és ballonkabáttal vagy 

bőrdzsekivel. Ha még nincs olyan hűvös, akkor a farmerdzseki és blézer is működhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. Kabátok 

 

 

Ősz típusoknak a fenti kabátok színben és stílusban alapdarabnak számítanak, hiszen 

akármelyik színű szettjükhöz felvehetik ezeket a felsőrészeket.  

Ami még kimaradt, az a farmerdzseki és a blézerek. Farmerdzsekiben egy középkék darab az, 

ami számukra a legjobban kihasználható.  

Blézerből alapszín a navy kék és a homokszín, de a gardrób remek darabjai lehetnek még a 

színesebbek is pl. olíva, khaki, mustársárga, meleg bordó árnyalat is.   



 
 

Hivatkozás:  

A szett összeállítások a https://shoplook.io/dashboard online programmal készültek.  

 

 

https://shoplook.io/dashboard

