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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 a Tavasz típusról lesz szó, most nem választottam külön az altípusokat, hanem 

összességében kezelem a tavasz típust. A tanácsadásokon szoktam mondani, hogy a 

színtípuson belül  bátran lehet csúszkálni, ha éppen egy olyan másik tavaszi szín is megtetszik 

ami  a te palettádon nincs rajt.   

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

elnevezését, így nem nehéz kitalálnunk azt, hogy milyen színek is jellemzik a tavasz 

színtípusok palettáját. A tavasz a legváltozatosabb típus, meleg, élénk, világos színek 

jellemzik. Képzeljünk el egy tavaszi rétet: az ott fellelhető színekben ragyog igazán a tavasz 

típus – a búzavirág kék, a napsárga, a narancssárga, a pipacspiros, az üde almazöld és fűzöld 

mind-mind a tavasz színei.  

A Tavasz típus színpalettája a nagyon világos, meleg színektől a közepesen sötét árnyalatokig 

terjed. Bátran viselhet élénk, telített színeket. 

Színeik: melegek, élénkek és világosak. 

A tavasz típusok külső jellegzetes jegyei: 

A Tavasz típusú nőkben van valami törékenység, amit bőrük különleges világos, barackos 

fénye kölcsönöz. Az arcuk sokszor érzékeny, könnyen kipirulnak, szeplőik aranyló barnák. 

 Bőrük: az arcszínt barackos, arany tónus jellemzi, mely sosem hat kékesnek. Gyakran 

érzékeny bőrű. 

Hajuk: aranyló alaptónusú melegszőke, a világos és a sötét aranyszőke árnyalatokig, 

szőkésvörös, vörös, mézszínű. 

Szemük: a szemszín igen változatos, figyelemfelkeltő, melegségtől sugárzó pl.: türkizzöld, 

meleg zöld, világosbarna 

Sminkszínekben: Arcpirosítóban is tehát a barackos, lazacos árnyalatok állnak jól neki, mely 

törékeny üdeségét még jobban kiemeli. Szemceruza színekben bátran használhat, világos 

homokszín, bézses, aranyló árnyalatokat emellett élénkzöldes, türkizes színeket vagy kékeket, 

melyek a szemét a legjobban kiemelik. Rúzs színekben érdemes a korallos, a pipacspiros, a 

barackos színeket keresnie.  



 

 
 

Ékszerek tekintetében: Az arany, a rosegold áll hozzá a legközelebb. A hideg, hűvös, fehér 

aranyat, ezüstöt érdemes kerülnie. Színes köves ékszerek kiemelik játékos báját, így ezeket is 

ajánlom ennek a típusnak de csakis a színpalettáján is fellelhető árnyalatokban. Türkiz, mango 

sárga, korallos, lazacos rózsaszín, barackszín, narancssárga, fűzöld stb. 

 Altípusok:  

Meleg tavasz (tavasz-ősz): 

Az egyik legkülönlegesebb típus, színei élőek, elevenek, sugárzón melegek. 

Élénk tavasz (tavasz-tél):  

Ragyogó megjelenésű, igazán feltűnő jelenség, akinek szinte minden jól áll. 

Világos tavasz (tavasz-nyár): 

Törékeny, kislányos báj és romantikus könnyedség jellemzi ezt a típust. 

Hírességek közül tavasz típusba tartozik többek között: Amanda Seyfried, Nicole 

Kidman, Blake Lively, Emma Stone, Amy Adams stb. 

Tavasz típus színei 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

   

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? 

 Mennyire használtok kiegészítőket? 

 Szeretitek-e a mintákat?  

 Variáljátok-e a színeket egy szetten belül? 

 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, party-k, 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 farmerek 

 

Elsőként nézzünk most farmeros szetteket: tudjuk, hogy a farmer mindenhez jól passzol, de 

azt szeretném megmutatni, hogy lássátok nemcsak farmer póló szett van a világon. Ha már 

egy kicsit csinosabb, extrább blúzt, felsőrészt viseltek hozzá sokkal különlegesebb az 

összhatás. Továbbá jól megválasztott kiegészítőkkel végtelen számú variációt kaphatunk.  



 

 
 

Az első szettnél a felsőrész élénk narancssárgás-piros mely a tavasz típusok igazi meleg 

pirosa.  

Ez a fajta blúz remek választás körtéknek, homokóráknak és I alkatoknak is. Körték arra 

figyeljenek, hogy a felsőrész alja ne a csípőcsontig érjen, hanem kicsit följebb érjen véget. Az 

ilyen típusú felsők optikailag szélesítik a vállakat. Közben pedig remekül kihangsúlyozzák a 

derekat.  

A blúz fölé lehet ballonkabátot, blézert és bőrdzsekit is felvenni. Kabát színnek vagy egy 

világos homokszínt választanék vagy még egy tengerészkék kabát is jól passzolna hozzá. 

Alsónak most ide egy sötétkék skinny farmert választottam, de egy bootcut farmer is remek 

választás lenne. Egyébként ehhez a típusú felsőrészhez körtéknek jobban áll a bootcut, mint a 

skinny.  

 

Ehhez a színhez kiegészítőnek egy nude balerinát és egy meleg barna shopper táskát 

választottam, így a hangsúly megmarad a blúz színén. Tökéletes lehet ez szett munkába vagy 

délutáni programra.  



 

 
 

Természetesen a második szettnél látható sárga cipővel vagy a negyedik szettben található 

arany fényű magas sarkúval is remekül nézne ki ez a narancssárgás blúz+farmer kombináció.   

A szép vállmegoldás mellett még egy stílusos fülbevalóval is a felsőtestre lehet irányítani a 

figyelmet. Ez lehet egy visszafogott finomabb darab vagy akár egy hangsúlyosabb is. Én most 

egy arany pici köves klasszikus fülbevalót választottam ehhez a szetthez. 

 

 

Második szettnél a kék skinny farmerhez egy meleg élénk zöld topot választottam.  

Ez a felsőrész egy kicsit egyenesebb fazonú, ezért inkább Y , I vagy alma alkatoknak 

ajánlanám így kitűrve viselni.  

Körtéknek és homokóráknak szigorúan betűrve viszont nekik egy egyenes, bootcut vagy 

palazzo fazonú nadrággal ajánlom.  

 



 

 
 

Ehhez a szetthez is jöhet egy bőrdzseki vagy blézer homokszínben vagy a jól bevált navy kék 

szín.  

Kiegészítőnek egy sárga fülbevaló és egy élénk sárga cipőre esett a választásom. Igazán üde 

összhatást kapunk, ha így ezeket a színeket egy szettbe tesszük. Érdemes kipróbálni 

tavaszoknak különösen ajánlom az ilyenfajta színpárosításokat.  

 

Mivel több színnel már nem akartam játszani, ezért egy nude táskát választottam hozzá 

táskának mely tökéletes alapdarab tavaszoknak.  

 Hétköznapra, munkába, délutáni programra is felvehető ez a színes, játékos outfit.  

 

A harmadik szetthez egy kicsit bővebb szárú, mom jeans-t választottam. Ez talán egy 

hétvégi játszóterezős, fagyizós vagy gyerekekkel városban mászkálós szettnek tökéletes. 

 



 

 
 

Kicsit a nyár színeit is belecsempésztem ezért inkább tavasz-nyár típusoknak a legjobb ez a 

színösszeállítás.  

A felsőrész meleg mentazöld, ez egy egyszerűbb pamutos pulóver, de szép a V kivágása így 

homokóra, körte és I alkatoknak is tökéletes.  

 

Kiegészítőkben kicsit elegánsabbakat választottam. Ha tornacipőt hátizsákot adtam volna a 

szetthez akkor kicsit lazább, sportosabb összhatást kaptunk volna. Így a crossbody táskával és 

a balerinával kicsit csinosabb a szettünk.  

 

Az élénk rózsaszín balerina bár hideg szín de mivel az arctól távol viseljük így bátran 

felvehető. 



 

 
 

 

Ékszerben is egy kicsit az elegancia felé húztam a szettet, ezért egy kicsi, finom rosegold 

fülbevalót választottam.  Ezt is lehet egy karika fülbevalóra cserélni, ha a sportos verziót 

választjuk. 

Ne feledjük, hogy elég csak néhány kiegészítőt lecserélni és máris más stílusú összeállítást 

kapunk ugyanazokból a ruhadarabokból.  

 

A negyedik szetthez ismét ezt az egyenes szárú világos farmert választottam, hozzá pedig 

egy pöttyös, fodros blúzt. Szerettem volna a blúz színét egy kicsit tovább erősíteni, élénkíteni 

így táskának egy vagány narancssárga válltáskát választottam.  

A metál színű magassarkú alkalmivá varázsolja az amúgy hétköznapi összeállítást, így egy 

esti borozásra vagy barátnős kimenőre is bátran fel lehet venni, míg ha sportcipővel viseljük 

akkor pedig egy városi sétához, játszóterezéshez is felvehető ugyanez a szett.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II. Hétköznapi csinosak vagy Szettek alkalomra 

 

Az első szettben egy neutrális színű ruhát választottam. Szerintem érdemes egy-két ilyen 

színű alapdarabot a szekrényben tartani, hiszen csupán a kiegészítők, kabátok (rövid állású 

blézer, bőrdzseki, ballonkabát, hosszú szövetkabát stb.) cseréjével más és más alkalomra való 

szettet kaphatunk. Egy ilyen ruhát bátran fel lehet venni alkalomra, de ugyanúgy 

hétköznapokra is. Szóval igazi jolly joker darab.  



 

 
 

 

Itt most egy hétköznapi szettet hoztam melyet megbolondítottam egy kis színnel. A neutrális 

színű ruha remek „hátteret” ad a szett színes elemeinek. A cipőn és a táskán van a hangsúly. A 

korallpiros táska helyett választhatunk zöld táskát is a sárga cipőhöz úgy is stílusos szettet 

kaphatunk. 

 



 

 
 

Ha a minimalista stílus kedvelői vagyunk érdemes, akkor ilyen neutrálisabb színű ruhákat 

beszerezni melyek fazonban is egyszerűbbek és hozzá pedig színes kiegészítőket beszerezni 

melyet kedvünk és az alkalom szerint variálhatunk. 

 Alkalomra arany vagy rosegold cipőt és táskát választanék, de fekete lakktáska és lakkcipő is 

remekül mutatna hozzá.  

Az A vonalú derékban karcsúsított ruha remek választás homokóráknak, körtéknek, I és még 

Y alkotnak is tehát alma alkaton kívül minden testalkatnak jól áll ez a fazon,  nemcsak a színe 

miatt jolly joker.   

A második szettben pont fordított a helyzet, ott egy élénk narancssárga, ruhát választottam 

melynek ráadásul az anyaga is fényes és a fazonja is kicsit összetettebb. Így ehhez 

visszafogottabb kiegészítőket választottam, ennél a szettnél egyértelműen a ruhán van a 

hangsúly.  

Ez a ruha inkább I vagy homokóra alkatoknak áll jól. Mivel a szoknyarésze szűkebb, ceruza 

fazon. A derekat szépen kihangsúlyozza a vékony öv, míg a fényes anyag és a bonyolult fazon 

a felsőtestre helyezi a fókuszt. Az átlapolós derékmegoldás nagyon jó akkor is, ha van egy kis 

pocak és szeretnénk ezt eltakarni. Az átlapolós blúzok, ruhafazonok mindig igazi jolly 

jokerek.  

Mivel a ruha fényes anyagú ezért egyből alkalmi viseletnek gondolnánk, de én hétköznapra 

akár munkába is ajánlom, ha szép tavaszi nyári idő van harisnya nélkül egy szép magas sarkú 

papuccsal vagy szandállal bátran fel lehet venni. 

 

 



 

 
 

Ékszernek, egy szép kicsit zöldes sárgás fényű különleges alakú fülbevalót választottam, mely 

tökéletes párja a ruhának. Ha valaki inkább nyakláncot viselne, ehhez a szép V kivágású 

ruhához az is tökéletesen passzolna. Arra figyeljünk, hogyha lehet, arany fényű legyen 

valamint, ha köves nyakéket viselünk, akkor kövek színei mindenképpen a tavasz palettájából 

kerüljenek ki.  

.  

A harmadik szett esetében a ruha szabása ugyan egyszerűnek tűnhet, de a ráncolás 

deréktájékon szépen kiemeli a karcsú derekat. A ruha színe élénkzöld, de mégsem annyira 

tolakodó. Ezt a darabot akár hétköznapra, akár alkalomra is fel lehet venni. Mivel kerek 

nyakkivágása van ezért én nyakláncot nem ajánlok hozzá, hanem inkább egy szép fülbevalót. 

 

 A kiegészítők itt is lehetnek letisztultak, egyszerűek, de ha szeretnénk egy kis extrát 

belevinni akkor hangsúlyosabb statement darabokat is választhatunk hozzá. Ez a ruha remek 

alapul szolgál akár letisztult akár bonyolultabb stílust képviselünk.  



 

 
 

A minimál stílusú, de különleges formájú fülbevaló és a rosegold cipő igazán alkalmivá teszi 

a szettet.  

A szett fókuszában egyértelműen a zöld színű ruha van, melynek remek háttere adnak a 

visszafogott színű kiegészítők.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

III. Minimalista munkahelyi szett 

 

Ez a szett egy elegánsabb letisztultabb szett. Szinte alapdarabokból áll, ez adja meg az outfit 

eleganciáját. Bár a tavasz típusokra inkább a színesség a bohókás, mintás szettek a 

jellemzőek, azért jó, ha van a tarsolyunkban egy ilyen egyszerűbb majdhogynem minimalista 

szett ötlet is.  

A nude cipő és táska alapdarab, de ez szinte minden színtípusnak szoktam ajánlani, hiszen a 

világosabb nadrágokhoz remekül passzol a nude lábbeli, mely még a lábakat is nyújtja. 

Tavasz színű szetteket különösen tönkre tudja tenni egy fekete táska és cipő, ezért ennek a 

típusnak ezt a szín kiegészítőt egyáltalán nem ajánlom.  

Felsőrész egy egyszerű póló-blúz homokszínben, melyhez az élénkséget a lazac rózsaszín 

blézer adja. Ez a szett leginkább Tavasz-nyár típusoknak fog jól állni, hiszen nekik a tavasz 



 

 
 

palettáról kevésbé élénk, meleg színek állnak jól. Ez egy jolly joker felső mivel farmerral és 

balerinával is nagyon elegáns, ugyanakkor egy sneakerrel is felvehető.  

Választhatunk még ehhez a felsőhöz farmert+ bőrdzsekit, akár ugyanilyen bézses színben és 

akkor egy kicsit monokróm felé megy el a szettünk.   

A fehér élére vasalt nadrág szinte minden testalkattípusnak jó és színe is remekül 

kihasználható, hiszen mind a melegebb színekhez mind a hideg színekhez remekül passzol.  

Tavasz típusnak ékszerszínként az aranyat, a rosegoldot határoztuk meg, így egy letisztult 

klasszikus eleganciájú órát és karperecet választottam ehhez a szetthez.   

Rúzsnak egy kicsit korallos piros rúzst választottam ez a szín garantáltan az arcra tereli majd a 

figyelmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IV. Szett délutáni programra 

 

Ez a szett egy kicsit játékosabb, ezért is választottam délutáni programra. A szett alapja az a 

meleg zöld, ami az igazi élénk tavaszok színe.  

A vállon húzott csónaknyakú blúz kellemes viselet, de mivel egyenes fazonú ezért körtének 

inkább csak úgy ajánlom viselni, ha betűrik a blúzt a nadrágba. Így egy szép színes övvel még 

bátran felhívhatják a figyelmet karcsú derekukra.  

A nadrág egyenes élére vasalt fazon ezért homokóráknak, körtéknek, I alkatnak is remek. 

Elsősorban ezt a szettet nekik ajánlanám.  



 

 
 

Kiegészítőknek egy lazacszín táskát és cipőt választottam, mert ez a szín remekül mutat az 

élénkzölddel. 

  



 

 
 

V. Randi szett 

 

Egy pezsgőszínű ruhát választottam randi vagy alkalmi szettnek, többek között azért is jó egy 

ilyen színű darab, mert már önmagában is ünnepélyes. A fényes szatén vagy selyem anyag és 

a pezsgőszín mindig megadja az alkalmi hangulatot. Ehhez kiegészítőként választhatunk jól 

bevált feketét vagy tengerészkék cipőt, tását is, de szerintem sokkal izgalmasabb valami 

színessel feldobni. Ez a szín tökéletes alapot ad szinte bármelyik színnek a tavasz palettából.  



 

 
 

Az első szettnél egy korallpiros kistáskát választottam, hozzá pedig egy velúr kékszínű 

tűsarkút.  

Nagyon szeretem, amikor a különböző anyagtípusok jelennek meg egy szetten belül. Ha 

vagány szettet alkotnánk ebből, akkor még egy világos bézs bőrdzsekit is felvehetnénk ehhez 

a cipő, táska, ruha kombinációhoz.  

Fülbevalónak egy csepp alakú kövekkel kirakott arany fülbevalót választottam, melynek a 

piros kövei visszaköszönnek a táska színében.  

Mivel ez a ruha igazán különleges a fazonját tekintve, így nem igazán kell hozzá fülbevalón 

kívül egyéb kiegészítő.  

A ruha derékhangsúlyos melynek méretét a megkötő segítségével tudjuk állítani. Kevésbé 

merev szabású derékban, mint egy harangruha, így ez a ruha fazon igazi jolly joker lehet 

minden testalkattípusnak. A szoknyarésze enyhén bővülő, A vonalú, mely térd alá ér, így aki 

alacsony, annak inkább egy térdig érő darabot választanék egy nude pánt nélküli magas 

sarkúval. A magas hölgyeknek lehet ez a térd alá érő hossz és még a pántos szandál is.  

Mivel hosszú ujjú ez az alkalmi ruha, így stóla vagy blézer nem kell fölé. Egy rövidállású 

blézer, bőrdzseki vagy ballonkabát éppen elég, melyet az est helyszínére érve levehetünk. 



 

 
 

 

Tavasz 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 és egy 

világoskék 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. a lazacrózsaszín, a türkiz, a sárga és valamely zöld árnyalat is.   



 

 
 

Hivatkozás:  

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