
 
 

Tóth Katalin – Style Breeze by Kata 

STÍLUS FÜZET – NYÁR TÍPUSOKNAK 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

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 Nyár típusról lesz szó, most nem választottam külön az altípusokat, hanem 

összességében kezelem a nyár 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 a nyár típus 

színeit. Mint a nyári délibábos táj, mint egy fátyolos kora nyári hajnal, a nyár paletta színei 

világosak, lágyak, hidegek.  

Ez a színtípus igazi pasztell-jelenség, gyönyörű, visszafogott tónusai vannak, így a világos, 

tört színekben ragyog igazán, a sötét színek viszont elnyomják, míg az élénk meleg színek 

túlharsogják.  

A nyár típusok külső jellegzetes jegyei: 

Bőrük: A nyár típus arcszíne hideg alaptónussal rendelkezik. Lehet világos porcelán, rózsás 

vagy mattabb, néha olívaszínű arcbőre is. Ha szeplős, akkor ezek is hamvas barnák, 

szürkésbarna színűek. 

Hajuk: A világos hamvas szőkétől kezdve a sötét szőkéig (szőkésbarna) tart. A nyarak 

általában szürkésnek vagy seszínűnek szokták megnevezni a hajszínüket. A haj színe nagyon 

jól illik az arc többi színéhez, nincs éles kontraszt. A haj színében soha nincs meleg fény, 

rezes pigmentek.  

Szemük: A szem színe nem üt el élesen a haj és az arcbőr színétől. Leggyakrabban hideg 

acélkék, szürkéskék, szürkészöld, barnás-zöldes szemszín jellemző erre a típusra. Meleg 

pigmentek nem jelennek meg a szemük színében.   

Smink színekben: Arcpirosítóban a hamvas rózsaszín a legjobb választás. Szemhéjfestésben 

a szürkés, acélszürke, pasztell kék stb. árnyalatokat érdemes keresni. A nagy fekete füstös 

szem nem előnyös ennek a finom típusnak. Szemceruzában is a fekete helyett a szürkés, 

ezüstöt, kékes árnyalatokat ajánlom.  A fekete tus és szemceruza keménnyé, komorrá 

varázsolhatja a tekintetet. Túl sötét ennek a típusnak. Rúzsból a finom pasztell árnyalatok, 

rózsaszín, mályvás, bogyós gyümölcsös árnyalatok, eper, málna stb. áll a legjobban. A túl 

erőteljes, feltűnő rúzsszínt érdemes kerülni.    



 
 

Ékszerek tekintetében: A nyár típus ékszere az ezüst, fehér arany, a gyémánt és a gyöngyház 

fényű ékszerek. Kristály, ásvány ékszerek, bojtos statement darabok is jók lehetnek a 

nyaraknak, de ezekből a színpalettát kell alapul venni tehát a finom pasztell, tört árnyalatokat 

érdemes választani.   

A Nyár típus színpalettája a nagyon világos, hideg színektől a közepesen sötét árnyalatokig 

terjed. Ez a színtípus bátran viselhet tört, telítetlen színeket. Azok az árnyalatok, melyek a 

többi típust fáradttá, öreggé teszik, a Nyár típust bájosan sugárzóvá varázsolják. 

Altípusai: 

Hideg nyár: (Nyár - Tél) 

Hűvös szépség, színei közel állnak a Tél típushoz, ám annál jóval törtebbek. 

Lágy nyár: (Nyár - Ősz) 

Fátyolosan ragyogó, misztikus, tört színek teszik ezt a típust sugárzóvá. 

Világos nyár: (Nyár - Tavasz) 

Az igazi pasztell nő, a színeit bájos könnyedség és finom elegancia jellemzi. 

Hírességek közül nyár típusba tartozik többek között: Marion Cotillard, Cate Blanchett, 

Naomi Watts, Jessica Biel, Sarah Jessica Parker stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Színpaletta 

 



 
 

   

 
 

 

 

 

 

 



 
 

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 

 

Mint ahogy eddig a többi színtípusnak készült füzetben is láthattátok, úgy a Nyár típusoknak 

is készítettem olyan összeállításokat melyek egyszerűek mégis nagyon stílusosak.  

Farmer mindenkinek lapul a szekrényében, de ezt sem csak pólóval és sportcipővel lehet 

viselni. Nézzétek csak, hogy egy jól szabott kényelmes pamut vagy viszkóz blúzzal mennyre 

szépen lehet játszani!  

Egy romantikus blúzzal, mint az első szett esetében igazán nőies összhatást kaphatunk. 

 A nyakkivágása a puffos ujj igazán különleges. Derékban szabott így szépen mutatja akár a 

homokórák, akár a körték karcsú derekát. Egy élére vasalt egyenes szárú nadrággal még a 

kerekebb csípő, popsi is eltüntethető.  

Ehhez a szetthez egy játékos bucket bag-et választottam, és hozzá vagány fehér sportcipőt, de 

természetesen balerina is tökéletes opció lenne. A sportcipő egy kis extra csavart visz a szett 

stílusába. 

A bucket bag színével azt akartam megmutatni, hogy nyár típusként is viselhetsz nem teljesen 

színtípushoz passzoló színeket. Hiszen ez a világos narancs szín egy tavasz típus palettájában 

lenne megtalálható, de távol az arctól cipő vagy táska formájában  nyárként is bátran 

viselheted ezt a vidám színt. 



 
 

Mivel a blúz önmagában is elég érdekes fazonban és ráadásul mintás is, ezért én ékszernek 

csak egy betűzős kristály vagy gyémánt fülbevalót adnék a szetthez.  

Az egész outfitben szeretném, ha a hangsúly a blúzon és a kis bucket bag-en lenne.   

 

A második outfitnél ugyanúgy maradt az élére vasalt egyenes szárú nadrág, mely szépen 

nyújtja a lábakat. A magas derék pedig szépen ki emeli a karcsú derekat, ha van egy kis pocak 

azt is összefogja. A csípőnadrág helyett a magas derekú nadrágokat ajánlom, mert sokkal 

nőiesebb sziluettet ad, mint a csípő fazon.  

Felsőrésznek itt is egy mintás blúzra esett a választásom, mely zárt nyakmegoldású. Az ilyen 

magas nyakú daraboknál arra kell figyelni, hogy mellnövelő hatásúak, így aki nagyobb 

keblekkel rendelkezik, inkább egy V kivágású fazont válasszon.  

 A válldíszítés és a mell fölötti díszítés is megjelenik a blúzon, ezért ezt a fazon a körtéknek és 

az egyenes alkatú hölgyeknek áll igazán jól.  

Itt is megint egy olyan táska jelenik meg, amely inkább valamely meleg típushoz illene, de a 

blúz mintájában ez a szín is visszaköszön így jó választás.  

Ez a nugát barna táska egyébként még a farmeros vagy kék színt tartalmazó szettekhez is 

remekül passzol, így nyár típusként is kihasználható.  



 
 

Cipőnek egy hegyes orrú, lapos sarkú, lakk balerinát választottam. A nude cipő alapdarab a 

nyár típusnak is. A hegyes orr és a lakk anyag elegánssá varázsolja a szettet. 

A blúz bonyolult fazonja, fodros díszei, mintája miatt itt is csak egy pici fülbevalót 

választottam. Egy gyöngy fülbevaló tökéletesen kiemeli a blúz romantikus báját.  

Ennél a két szettnél azt akartam megmutatni, hogy bár egy nadrág, de mégis más- más hatást 

érhetünk el csak azzal, hogy milyen stílusú blúzt választunk és ehhez milyen kiegészítőket. 

Merjetek ti is játszani a kiegészítőkkel! 

 

Itt most egy skinny farmeres szettet hoztam. A skinny farmer leginkább az I, egyenes, téglalap 

és az alma alkatoknak áll igazán jól, de a vékonyabb körték és homokórák is viselhetik.  

A bal oldali puffos ujjú blúzt kitűrve bátran viselhetik az almák és a téglalapok is. A 

körtéknek és homokóráknak inkább betűrve ajánlom viselni, hogy a vékony derekat 

megmutassuk.  

A klasszikus kék nadrághoz ez a pasztell kék búz tökéletes, de hogy ne legyen túl unalmas a 

szett egy fényes sötétkék bőr táskát és egy hasított bőr cipőt választottam. A monokróm típusú 

szetteknél jó, ha a különböző anyagokkal, felületekkel játszunk.  

Az I re a pontot a bojtos rózsaszín fülbevaló teszi fel, mellyel így az arcunkra terelhetjük a 

figyelmet.  



 
 

Így ez az első szett egy klasszikus, egyszerű és alapdarabokból álló öltözet.  

Ezt a blúzt és a nadrágot bátran variálhatjuk fehér sportcipővel, hátizsákkal és bőrdzsekivel 

így egyből egy sportosabb szettet kaphatunk.  

Magas sarkúval és blézerrel pedig egy business casual öltözéknek is megfelel a munkahelyre. 

A másik szettnél a szürke átlapolós felsőrész, mivel derékban kevésbé karcsúsított így inkább 

I téglalap vagy alma alkatoknak jó, homokóráknak és körtéknek más fazont választanék.  

 

Az átlapolás asszimterikus vonala szépen vezeti a szemet, emiatt karcsúsító hatása van. Arra 

azonban érdemes figyelni, hogy a blúz alja ne érjen a csípőcsontig. 

Ehhez a blúzhoz sportcipőt és színes hátizsákot választottam, de nyugodtan felvehető ez is 

blézerrel és magas sarkú cipővel.  

A bővebb felsőhöz jó, hogyha szűk nadrágot viselünk. Míg a szűk felsőhöz a bővebb fazon 

nadrág a legelőnyösebb.  

Ehhez a szetthez egy vagány ezüst karika fülbevalót választottam, de elvehető még hozzá 

színes sál vagy nyaklánc is.  

 

 



 
 

II. Hétköznapi szett: Mintás nadrág 
 

 

Ez a hárem típusú nadrág fazon jó választás I alkatoknak, homokóráknak és homokóra felé 

hajló körtéknek.  

A mintáktól nem kell megijedni, mivel ritka, kevésbé kontrasztos így nem fog optikailag 

növelni.  

A tört fehér blúz alapdarab egy nyár típusnak, mivel ez a blúz nem karcsúsított fazon ezért 

mindenképpen betűrve ajánlom viselni a fent említett testalkattípusoknak.   

Alma alkatoknak is el tudok képzelni ilyen nadrágot, de nekik skinny vagy egyenes szárú 

fazont. A blúzt nekik mindenképpen kitűrve ajánlom viselni és jó, ha lekerekített a blúz és fel 

van sliccelve oldalt. Alma alkatoknak egy hosszú vékony nyakláncot is ajánlok ezzel is 

felosztva és nyújtva a felsőtestet.  



 
 

Bár a nyár típusnak a fém színe az ezüst, most ehhez a nadrághoz valamiért nekem az arany 

cipő jobban passzolt. Itt megint az van, hogy ami arctól távol esik pl. óra, cipő, karperec, az 

lehet nem a színtípushoz passzoló szín is.  

 A karperecben láthatóak ezüst részletek is, így ha fülbevalót vennénk hozzá, akkor lehet 

ezüstöt választani. Tudom, nem mindenki szereti az aranyat az ezüsttel keverni, de mára ez a 

szabály is megdőlt. Tehát keverd bátran a kétféle nemesfémet.  

A nude táska, csakúgy, mint a nude cipő alapdarab. Természetesen ehhez a szetthez is fel 

lehet venni a fehér sneakert, hátizsákkal vagy a nude lakk balerinát a nude táskával.  

A törtfehér blúz helyett is fel lehet venni ehhez a mintás nadrághoz egy farmeringet, vagy 

pasztell rózsaszín pólót is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. Alkalmi szett 

 

Alkalmi szettnek egy monokróm outfitet hoztam. Ha olyan színeket szeretnénk nézni alkalmi 

ruhából, amit akár többször is ki lehet használni akkor kitűnő választás egy pasztell rózsaszín, 

tengerészkék vagy babakék. Fekete alkalmi ruha kerülendő ennek a színtípusnak. 

Elég csak a megfelelő fazont megtalálni a fenti színekből és nem kell minden évben, minden 

egyes új esemény előtt új ruhát vásárolni.  

A szettben látható fazon  homokóráknak és I alkatoknak a legelőnyösebb, de ugyanilyen 

színből egy derékban szabott harangruha kiváló egy körte és egy Y alkatnak; egy A vonalú 

térdig érő fazon, pedig egy téglalap vagy alma alkat számára lenne megfelelő választás.   

Egy szép blézer kabát tökéletes az alkalmi ruha fölé. Arra figyeljünk a kabát esetében, hogy a 

kabát hosszabb legyen a szoknya/ ruha hosszánál.  

Ha csak blézert választunk a ruhához, akkor az mindenképpen legyen rövid állású és ne olyan 

fazon, amit egyébként nadrághoz szoktunk felvenni.  

Egy bolero is jó választás az ujjatlan ruhákhoz, de a bolerok inkább azoknak a testalkatoknak 

előnyösek, akiknek hosszú a törzsük, pl. sok körte alkat ilyen.  



 
 

Mivel most itt monokróm szettet szerettem volna ezért a cipő, a clutch is nude színű, de 

bátran választhatunk ezüst cipőt, ezüst kistáskával vagy akár mályva vagy lila kiegészítőket 

is.  

Tehát nem kell megijedni, ha csak egy szép ruhád van, váltogasd bátran kiegészítőket és 

máris más - más szettet kaphatsz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

IV. Ruhás szettek 

 

A tavasz –nyári szezon kedvencei az ingruhák. Népszerűségük hosszú idő óta töretlen, hiszen, 

csinosak nőiesek, egyszerűen viselhetőek és jól variálhatóak.  Úgy gondolom nemcsak 

tavasszal és nyáron lehet kihasználni ezeket a darabokat, hanem télen is akár vastag 

harisnyával, akár nadrággal, melyet ruha alá veszünk.  

Most azonban már nyárra készülve egy kis nyaralós hangulatot hoztam. Természetesen 

ugyanezek a darabok bátran viselhetőek akár tornacipővel, hátizsákkal, farmerdzsekivel a 20 

fokos tavaszi időben is. 

 



 
 

 

Ez a típusú ruha enyhén A vonalú, ezért egyenes vagy téglalap, valamint Y alkatoknak 

ajánlanám. Nekik akár tunika formájában is lehet viselni. Alá lehet venni egy leggingset, 

jeggingset vagy skinny nadrágot.  

Nem baj hogy nincsen öv, ez az enyhén szűkített fazon tökéletesen kiemeli azt, amit kell 

ezeknél a testalkattípusoknál.  

Ez a térd fölött érő fazon szépen megmutatja a sportos, vékony lábakat, amikkel a fenti 

testalkattípusok általában rendelkeznek.  

Nyaraláshoz a fürdőruha fölé vagy strandra, munkához pedig akár fent említett nadrágos 

megoldással tökéletes viselet. 

Tavasszal felvehetünk fölé rövid állású farmerdzsekit vagy rövid kardigánt. 

Szandál helyett saruval, papuccsal és fehér sportcipővel is viselhető. 

Ez a stílusú és fazonú ruha megint egy jól variálható darab és biztos vagyok benne, hogy a 

fenti testalkattípusoknak több évig is kedvenc lehet.  

   



 
 

 

A midi hosszúságú ingruhákat azoknak ajánlom, akik magasak, a testarányaik egyenlő 

hosszúságúak vagy azoknak, akiknek hosszabb a lába, mint a felsőteste. Leggyakrabban ők az 

egyenes vagy téglalap esetleg homokóra alkatok.  

A többieknek vagy a térdig érő vagy a maxi, tehát földet söprő hosszt ajánlom.  

Körték esetében a bővebb ujjmegoldásnál arra figyeljünk, hogy lehetőleg ne csípőtájékig, 

tehát ne csuklóig érjen, hanem inkább derék magasságig tehát könyékig vagy annál feljebb. 

Ez az A vonalú fazon remekül áll a körtéknek és a homokóráknak, míg az egyenes fazonú 

ingruhák az I vagy egyenes testalkatnak a legelőnyösebbek.  

Egy szép fonott táska a nyári szezonra szerintem elengedhetetlen; méretben keresse meg 

mindenki a maga számára legjobbat. De tény hogy ezeket a darabokat minden évben elő lehet 

venni, szóval nálam ezek is alapdarabnak számítanak és szinte bármilyen ruhadarabot, szettet 

egyből nyári hangulatba hoznak.  

Egy egyszerű, minimalista stílusú lapos bőrpapucs is jól kihasználható, lehet akár ezüst akár 

nude színű. Ez is a nyári ruhatár alapjává válhat.  

Minél díszesebb, színesebb egy cipő vagy egy táska annál nehezebben tudod kihasználni, 

annál kevésbé variálható. Ha alapdarabot vásárolsz, akkor az legyen egyszerű, kevéssé 



 
 

díszített és jó minőségű. Higgyétek el, hogy ezek a darabok aztán több évig is a nyári ruhatár 

gerincét fogják képezni.    

  

A derékban szűkített, megkötős A vonalú ruha szintén sok testalkattípusnak előnyös. Kezdve 

a homokórától, a körtéken át az egyenes, de még az Y alkatoknak is. 

A minták itt sem erőteljesek és nem túl kontrasztosak így bátran merem ajánlani azok számára 

is, akik kicsit teltebbek.  

A V kivágású nyakmegoldás szinte kivétel nélkül mindenkinek előnyös, az is nagyon jó hogy 

az öv nem üt el a ruha színétől, hanem szinte egybeolvad vele, és mi dönthetjük el, hogy 

milyen szűkre kötjük, így akinek van egy kis pocakja, azok is kényelmesen viselhetik ezt a 

fazonú ruhát.  

Itt is a térdig vagy picit térd fölé érő hosszt ajánlanám a legtöbb testalkattípusnak.   

A tavalyi szezonban népszerűvé váltak a kocka sarkú cipők, szandálok. Ezek a darabok 

nagyon kényelmesek és mégis nőies viseletet biztosítanak.  

Itt is láthatjuk, hogy az egyszerű nude kiegészítők tényleg jolly jokerek, mindenhez 

passzolnak.  



 
 

V. Színes nadrágos szettek 

 

 

Szerettem volna megmutatni azt, hogy a megszokott farmernadrágon és tengerészkék 

nadrágon túl milyen színeket, hogyan lehet variálni egy nyár típus öltözékében.  

Színes nadrágos szetteket alkottam színes felsőrészekkel és különböző stílusban. Az itt látható 

felsőket bátran variálhatjátok az itt látható különböző színű nadrágokkal. 

Pl. az acélszürke nadrághoz a rózsaszín blúzt is fel lehet venni vagy a szürke nadrághoz a 

rózsaszín pólót és a fehér sportcipőt.  

A mályva bodyt a tengerészkék paperbag nadrághoz és nude magas sarkúhoz. stb. 

Szeretném, ha egy kicsit ti is kísérleteznétek majd otthon, ilyen módon is a színekkel és 

kilépnétek kicsit a komfortzónából.  

Persze nem kötelező nagy felületeken használni a színeket lehet az is hogy acélszürke nadrág, 

tört fehér blúz és ehhez egy kis mályvaszínű kendő és táska. Mindenki a saját ízléséhez és 

stílusához mérten próbálgasson.   



 
 

 

Egy sötét acélszürke nadrág a nyár típusoknak szintén jól kihasználható, a megszokott 

tengerészkék szín mellett ez is igazán kifinomult és stílusos. A mályva és a rózsaszínek 

különböző árnyalatai valódi életre kelnek az acélszürke szín mellett. 

Itt most egy mályvaszínű bodyval párosítottam, mely kényelmes viseletet biztosít a blézer alá.  

A szetthez nude balerinát választottam, a táska színe azonban különbözik a cipő színétől. Már 

a korábbi szetteknél is láthattátok, hogy a táska és a cipő színe nem mindig egyforma és nem 

is kötelező annak lennie. Ha neked könnyebb úgy öltözködni, természetesen lehetnek 

egyformák is, de néha igenis érdekes csavart tud adni a táska és a cipő színének a 

különbözősége. A lényeg az összhatás!   

A második szettnél a nadrág ugyanaz, de most egy pasztell kék, vállhangsúlyos blúzzal 

párosítottam. 

Mivel nem karcsúsított fazonú a blúz, hanem egyenes, ezért be kell tűrni a nadrágba, ha 

máshogy nem legalább elöl egy ponton.  

Mivel egyszerű letisztult szettet szerettem volna így csak egy nagy kék shopper fazonú táskát 

választottam kiegészítőnek és egy ezüst cipőt.   

A nyaraknak ez az igazi fém színük bár korábban már mutattam arany cipős szettet is, ha 

valaki a kettő közül választana, akkor nyárként mindenképp az ezüst az első számú alapdarab.  



 
 

Cipőből még szürke, nude/púderrózsaszín és sötétkék színek a jól kihasználható alapdarabok 

és természetesen a fehér sneaker.  

 

Az elmúlt év kedvence a paperbag fazonú nadrág volt és ez a fazon még az idén is nagy 

sikernek örvend. Egyrészt mivel magasra ér a derékrésze, ezért szépen kiemeli a homokórák 

és körték vékony derekát. Másrészt nagyon jól kombinálható egy ilyen darab. 

Magas sarkú cipővel vagy szandállal alkalomra, munkahelyre is bátran felvehető, míg 

pólóval, sportcipővel és hátizsákkal pedig egy játszóterezéshez vagy hétvégi piacozáshoz is 

nagyon stílusos. A nyári melegben toppal, saruval és szalmatáskával is ki remekül lehet 

használni. 

A pólót, topot, blúzt mindenképpen betűrve ajánlom viselni az ilyen típusú nadrágoknál.  

Jó ha a póló szűkebb, testet követő fazon a túl bő oversized fazonú felsőrészek nem fognak 

szépen mutatni az ilyen fazonú nadrágokban.  

A póló fölé bátran felvehető egy rövid állású farmerdzseki vagy bőrdzseki is.  

A szetthez egy minimalista stílusú ezüst fülbevalót választottam. Természetes színes 

fülbevaló vagy mintás sál/ kendő is jól passzolna hozzá.  

 



 
 

 

A hideg meggy bordó nadrág, a nyarak igazi pirosa. A világosabb nyár típusoknak archoz 

közel kicsit sok lehet, de nadrág formájában igazi ínyencség a ruhatárban egy ilyen színű 

szoknya vagy nadrág.  

Felülre egy púder rózsaszín önmagában mintás blúzt választottam, mely minden nyár típusnak 

remekül áll. Fölé lehet még egy navy kék vagy szürke blézert venni, de aki bátor az választhat 

akár egy ugyanilyen meggy bordó színű blézert is. 

Most egyébként is nagyon divatosak a színes kosztümök. A kosztümöt nemcsak blúzzal, 

hanem sima fehér pólóval és fehér sneakerrel is viselhetitek.  

A blúzt mindenképpen ajánlom betűrni, legalább egy ponton. A cigaretta szárú nadrág szinte 

mindegyik testalkattípusnak remek választás. A körtéknek és homokóráknak még egy övet is 

érdemes felvenni, én egy nude színt választanék.  

A szetthez csak nude kiegészítőket választottam, mert itt a hangsúly a nadrág és a blúz 

kettősén van. A nude shopper táska és nude magas sarkú egyébként is alapdarabok egy nyár 

típus számára. 

A fehér gyöngy fülbevaló finom eleganciát ad az egész outfithez.   

 

 



 
 

Kabátok, blézerek alapdarabok 

 

 

Nyár típushoz passzoló és a legtöbb testalkattípusnak jól álló alapdarabok. 

Alapdarabok:  

 Sötétkék téli kabát 

 Szürke és tengerészkék kardigán, blézer 

 Nude táska 

 Tengerészkék, szürke táska vagy ezüst táska 

 Nude cipő 

 Fehér sneaker 

 Tengerészkék, sötétkék vagy ezüst cipő 

 Ingruha 

 Szűkített V kivágású blúzok, pólók 

 Átlapolós blúzok 

 Farmerdzseki 

 Rövid állású, karcsúsított bőr vagy hasított bőrdzseki 



 
 

Hivatkozás: 

A szetteket a https://shoplook.io/dashboard oldalon található szett alkotó programban  

készítettem.  

 

https://shoplook.io/dashboard

