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

összességében kezelem a tél 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 tél típus színeit. 

Képzeljük csak magunk elé a téli tájat, a szikrázó hó, minden fagyos, vakító ragyogás amerre 

csak a szem ellát. Napos időben körülöttünk minden élesen elkülönül, az ég kékje a kopár 

tájtól. Éles kontrasztok mindenütt. A fák sötétjének és a fagyos-fehér hónak a drámai 

kontrasztja az, ami visszatükröződik ennek a típusnak a színpalettájában.  

A tél típusok színei: hidegek, sötétek és élénkek 

A Tél típus színpalettája a nagyon világos, hideg színektől a közepesen sötét és az egészen 

sötét árnyalatokig terjed. A telek bátran viselhetnek élénk, telített színeket. Azok az 

árnyalatok, melyek a többi típust túlharsogják, elnyomják, a Tél típuson fejedelmien festenek. 

 

A tél típusok külső jellegzetes jegyei: 

Bőrük: A tél típusok bőre hűvös, kékes-rózsaszínes tónusú (porcelánfehér), sötét altípus 

esetén hideg barna vagy olíva színű is lehet. Ha szeplős a bőrük, akkor azok szürkés vagy 

hideg barna árnyalatúak.  

Hajuk: Hajszínük hamvas sötétszőke, világos vagy sötétbarna, mely egészen a feketééig 

terjedhet. Ritkán előfordulhat hideg, világos szőke szín is. Teleknél soha nem jelenik meg a 

meleg, rezes csillogás a hajszínben.  

Szemük: A tél típusok szemszíne hideg jeges kék, szürkéskék, kékeszöld, sötétbarna, 

mogyoróbarna. Szemszíne mindig ragyogó, íriszük, éles kontrasztban van a szemfehérjétől.  

Smink színekben: Sminkszínekben a tél az a színtípus, akinek a sötét, füstös kontrasztokkal 

teli sminkek jól állnak. Pirosítóban a nyarakhoz hasonlóan nekik is a hideg rózsaszín 

árnyalatokat érdemes keresni. Szemceruzában a sötét szemekhez jól passzol a fekete 

szemceruza és a szemhéjtus, de egy étcsokoládé barna még barátságosabbá teszi a tekintetet. 

A kék szemekhez acélszürke vagy ezüstösen csillogó szürke szemceruza a legjobb választás. 

Szemhéjpúderben teleknek jól áll a szürkés, feketés füstös szem, vagy a lila árnyalatok 



 
 

világos és sötét keveréke, kék szeműeknek pedig a baba kék és az ezüstös szürke 

kombinációja. Rúzs színekben a téli paletta a legsötétebb, a meggy bordó, a sötétlila, a 

magenta, a fukszia, a hideg vörös mind mind ragyogóan festenek egy tél típuson. A lényeg itt 

is, hogy sötét, élénk, hideg színeket kell keresni.    

Ékszerek tekintetében: A nemes anyagokból készült ékszerek passzolnak legjobban, 

fejedelmi megjelenésükhöz, mint pl. a rubint, a smaragd, zafír, gyémánt drágakövek. Emellett 

a kristályból készült darabok is emelhetik a telek ruhatárának fényét. Arany vagy ezüst közül 

az ezüst és fehér arany, ami ennek a hideg színtípusnak jól áll. A gyöngyből készült 

ékszerekről sem feledkezzünk meg, a fehér gyöngy mesésen kiemeli a telek kontrasztos 

megjelenését. 

Altípusai: 

Hideg tél: (Tél- nyár) 

 

Ő az igazi Hófehérke típus, akit a leghidegebb téli színek tesznek sugárzóvá. A ragyogó jeges 

árnyalatok kiemelik mesebeli szépségét.  

Élénk tél: (Tél-tavasz) 

Izgalmas kontrasztok jellemzik, feltűnő jelenség, akinek a tél palettából a legélénkebb színek 

állnak jól. 

Sötét tél: (Tél-ősz) 

Igazi fejedelmi típus, akinek a titokzatos, mély, sötét színek állnak a legjobban. 

 

A hírességek közül tél típusba tartozik például: Lauren Graham, Katy Perry, Audrey 

Tatou, Monica Belucci, Salma Hayek stb. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Színpaletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A következőkben 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 

 

 

Kezdjük a szettek sorát olyan jól kombinálható ruhával, mint a farmer. Tél típusoknál fekete 

és klasszikus sötétkék darabokat választottam alapnak. De ugyanúgy jó választás még a fehér, 

világoskék és a szürke nadrág is, ezeket is jól ki tudja majd használni ez a színtípus.  

 

A fekete nadrág egy enyhén szűkülő fazon, amely a homokórák, I ,Y  és alma alkatok igazi 

jolly jokere lehet.  

 

Körtéknek és kerekebb homokóráknak az egyenes szárú vagy enyhén bővülő szárú fazont 

ajánlanám. Itt a jobb oldali sötétkék farmer az ami ilyen típus.  

 

Mint eddig minden színtípusnál a jól megszokott farmerekhez nem elsősorban pólókat 

választottam, hanem olyan blúzokat, amelyekben van valami kis rafináltság, ugyanakkor 

mégis tökéletesek a rohanó hétköznapokra.  

 



 
 

 

Ennél a szettnél egy különleges minta és színvilágú felsőrészt hoztam, melyet talán csak 

kevesen választanának maguktól.  Pedig higgyétek el, nem kell félni a mintáktól.  

Mivel a felsőrész olyan fazonú ahol a behúzás a derék alatt van, ezért a nőies alkatoknak, mint 

a homokórák és a körték, nem állna jól, hiszen pont a vékony derekat takarja el.  

 Az egyenes, az Y és az alma alkatoknak bátran ajánlom ezt a fazont. Az alul gumírozott, 

behúzott blúzok mindig jól mutatnak azokon a testalkatokon, ahol nincs meg az a nőies derék, 

mint ami homokóráknak és a körtéknek.  

A nadrágról már volt szó, így ezt nem is elemezném tovább. 

Cipőnek egy ezüst balerinát választottam, hogy legyen egy kis csillogás az összeállításban, de 

ha valaki nem szereti, akkor egy fekete cipő is jó választás lenne.  

Táskának egy szürkés-zöld darabot választottam, mely inkább az őszök palettáján található 

szín. A nem a színpalettán előforduló színeket is nyugodtan lehet építeni a teleknél, pl. 

kiegészítők vagy alsók (nadrág, szoknya) formájában.   

Ezt a zöldes színt a felsőrész mintájában is megtalálhatjuk így tökéletes választás a szetthez.  

De egy fekete táska is jó lenne ha nem akarunk sokat gondolkodni a kiegészítők színein.  



 
 

  

 

Az első szetthez egy klasszikus pöttyös blúzt választottam. Egy tél típus számára, aki szereti a 

mintás darabokat egy pöttyös blúz olyan megbízható alapdarab lehet, amihez bármikor 

szívesen nyúlunk.  

 

A blúz fekete alapja remek hátteret biztosít a fehér és sárga pöttyöknek, ha hozzá képzelünk 

egy gyönyörű piros rúzst máris kerek egészet alkot ez az összeállítás. Ajánlom azoknak, akik 

nem szeretnek sokat bíbelődni a kiegészítőkkel reggelente, de mégis csinosak, összeszedettek 

szeretnének lenni.  

 

 Mivel nem akartam, hogy nagyon komor legyen az összhatás ezért egy vidám mustársárga 

táskát és egy ezüst színű balerinát választottam kiegészítőként.  

A telek ékszer színe az ezüst, így ha valaki szereti cipőben vagy táskában a metál fényű 

csillogást, akkor egy ezüst cipő, táska jól kihasználható lesz a számára.  

 

Egy ilyen blúz más színben más színtípusoknak is jó választás, klasszikus fazon szép V 

kivágással és lekerekített aljjal.  

 

Körte, homokóra, I és Y alkatoknak betűrve ajánlom viselni ezt a fajta egyenes vonalú blúzt. 

Ha teljesen nem is, legalább egy ponton érdemes betűrni. Egy szép ezüst, fekete vagy 

mustársárga övet lehet még feltenni hozzá.   



 
 

 

Mivel mintás a blúz és színekkel is játszottunk így én már az ékszereket nem gondoltam túl, 

egy klasszikus betűzős fehér gyöngy fülbevalót választottam.  

 

 

Ugyanehhez a fekete nadrághoz hoztam egy másik klasszikus mintát, a csíkosat. Egy ilyen 

blúz is örök darab lehet a gardróbunkban. Szintén egyszerű és nagyszerű, amit nem kell 

túlgondolni. Fehér nadrággal és sneakerrel egészen laza nyárias összhatást kaphatunk egy 

csíkos blúzzal.   

 

 
 

Mivel a blúz önmagában karcsúsított így bátran lehet kitűrve viselni. Derekát úgy húzzuk be, 

ahogy számunkra kényelmes. A függőleges csíkok optikailag nyújtó és karcsúsító hatással 

bírnak. A deréknál látható aszimmetrikus betoldások pedig még inkább ráerősítenek a fent 

említett hatásra. 

 

Ez a fazon is igazi jolly joker, kiemeli amit kell, ugyanakkor ha van egy kis pocak azt is 

jótékonyan elrejti. Körtéknek, homokóráknak, I téglalap alkatoknak ajánlom ezt a blúzfazont.  

 

Ehhez a szetthez klasszikus nude kiegészítőket választottam, a piros már túl erőltetett lett 

volna, a fekete pedig túl sötét.  

 



 
 

A teleknek, mint minden színtípusnak is ajánlom a nude kiegészítőket cipőben és táskában, de 

mindenkinek azt a típusú, fazonú cipőt, táskát ami számára a legjobban kihasználható.    

Egy betűzős gyöngy, vagy kristály fülbevaló remekül passzol ehhez a blúzhoz, ékszerben sem 

erőltetném már tovább a pirosat. Aki szereti, bátran tehet egy szép ezüst vagy fehér arany 

karika fülbevalót is ehhez a blúzhoz.  

 

 

II. Hétköznapi szett: Ruhás szettek 
 

 

 

 

 

Hogy egy kicsit a nyári hangulatot is meghozzam készítettem két nyári ruhás szettet. 

Láthatjátok, télként sem kell megijedni, hogy csak sötét színeket lehet viselni, mert ez nem 

így van.   

 

Két midi ruhát választottam, aminek a hosszával azért érdemes vigyázni, inkább magasabb 

nőkön mutatnak jól ezek a fazonok vagy olyan nőkön, akiknek hosszabb a lába, mint a 

felsőteste.  

 



 
 

Többieknek inkább a térdig érő fazont ajánlom vagy az egészen hosszú földet söprő maxi 

ruhákat.  

 

Ha jó a színárnyalat és a testalkatodhoz passzol a fazon akkor garantálom, hogy évről évre 

szívesen fogod felvenni nyaranta ezeket a ruhákat, maximum a fülbevalót táskát papucsot 

cserélgeted majd a trendek változása szerint.  
 

 

 

 

 

Az első ruha egy hideg türkiz ruha, mely nyaraknak és teleknek is jól áll. De hogy kicsit 

izgalmasabbá varázsoljuk, én egy szép fukszia fülbevalót választottam, archoz közel így egy 

kis color blocking hatást érhetünk el, ami a telken minden formában nagyon jól mutat. 

 

Ez a derékban gumírozott ruha remekül áll a homokóráknak, I alkatoknak.  

 

Ezekhez a mesés színekhez már csak natúr színű cipőt és táskát választottam, melyek minden 

színes mintás nyári ruhához remek kiegészítésként szolgálnak majd. Jöhet még egy kis 

fukszia színű rúzs, tükrös lencséjű napszemüveg, szalmakalap és kész a tökéletes városnézős 

szett.  
  



 
 

 
 

Ez a hideg meggypiros karcsúsított fazonú pántos ruha szintén remek alapdarab egy tél 

típusnak. Fölé bátran felvehetsz egy rövid állású farmerdzsekit, ha hűvös a nyári este.  

 

Ez a fazonú ruha körtéknek, homokóráknak és I vagy téglalap alkatoknak is előnyös. 

Körtéknek a zseb nélküli verziót ajánlom. Szélesebb vállpánttal pedig még Y alkatoknak is 

belefér. 

 

Ehhez a ruhához is remekül passzolnak a természetes alapanyagból készült kiegészítők, mint 

a háncs táska vagy a bőr papucs. De ha ezeket kevésbé szereted, jöhet a fehér szandál, fehér 

táska vagy a királykék kiegészítők is.  

 

Fülbevalónak egy játékos virágos darabot választottam, mely szépen emeli az egyszerű ruhát. 

Én mindig mértékre intek mindenkit, ha ékszerekről van szó. 

 

Ha nagyon mintás színes a ruhánk, akkor ahhoz már nem kell extra, statement ékszer, mert 

túlzó lesz az összhatás.  

 

Ha egyszínű és egyszerű fazonú a ruhánk, akkor ehhez bátran nézhetünk statmenet darabokat, 

karkötőt, nyakláncot vagy fülbevalót, de itt is fontos a mérték.  

 

Ha van egy hangsúlyos ékszerünk, akkor vagy ne vegyünk emellé többet vagy a második 

ékszer csak valami apró és visszafogott legyen.  



 
 

III. Hétköznapi szett: Ruhás szettek mintákkal 
 

 

 

 

 

Olyanokat mintás ruhákat szerettem volna mutatni, amiket többféle alkalomra is fel lehet 

venni, pl egy esküvői fogdás, kerti party, csajos esti borozás vagy egy randi.  

Mindig kétségbe esünk, ha valamilyen eseményre meghívást kapunk, pedig elég, ha csak 

körülnézünk a szekrényünkben és kicsit átgondoljuk, hogy egy hétköznapinak tűnő ruhát 

milyen kiegészítőkkel tudnánk mégis alkalmivá varázsolni.  



 
 

 

Ez az átlapolt enyhén A vonalú ruha szintén jolly joker darab sok testalkattípusnak, mint 

például a homokórák, a homokóra felé hajló körték, az I és a téglalap típusok valamint az Y 

alkatok.  

 

A térdig vagy térd fölé érő ruhahossz szintén a legtöbb típusnak előnyös választás.  

 

Az átlapolás szépen kiemeli a derekat ugyanakkor, ha egy lágy esésű viszkóz vagy flokon 

ruháról beszélünk, akkor nem tapad rá nagyon a viselőjére, hanem szépen finoman körüllengi, 

így akkor is nagyon előnyös, ha van egy pici felesleg pocaktájékon. 
 

Az átlapolós fazonoknál még az aszimmetrikus megoldás az, ami segítségünkre siet, ha 

karcsúsításról van szó, minden átlós „vonal” vezeti a szemet, elvág, ezáltal vékonyabbnak 

mutatja viselőjét. 

 

A ruhához nude kiegészítőket választottam, ami mint már említettem, teleknek is alapdarab.  

De választhatunk hozzá fekete cipőt és táskát is.   

 

Ezt a ruhát fekete csizmával és harisnyával akár télen is fel lehet venni és úgy is remekül fog 

mutatni.  

 



 
 

Mivel itt is szerettem volna, ha a virágminta marad fókuszban, így ehhez a szetthez csak egy 

gyöngy fülbevalót választottam. Egy élénkebb rúzs és egy tusvonal pedig felteszi az öltözékre 

a koronát.  

 

 

 

 

Ez a gyönyörű királykék és fehér ruha mindegyik tél típusnak remek választás. Élénk is meg 

nem is, sötét is meg nem is.  

 

A minta formája kicsit a zebra mintára hasonlít, így tehát az aktuális állatminta trendeket is 

beépíthetjük az öltözködésbe és mindezt úgy, hogy színtípuson belül maradunk. (Mint tudjuk 

a legtöbb állatminta inkább ősz típusoknak, de legalábbis meleg típusoknak áll a legjobban…) 

 

Ez a derékban karcsúsított lefelé bővülő ruha a homokóráknak és I alkatoknak a legjobb 

választás.  

 

Körtéknek csak óvatosan, mivel pont a csípő tájékon van a harang ujjú díszítés. Ezért pont ott 

erősíthet egy körtét ez a típusú ruha, ahol nem kellene. Ha ujjatlan vagy rövid ujjú változat 

lenne, akkor körtéknek is jó lenne egy ilyen ruha.  

 

Esküvőre is bátran felvehetjük ezt a darabot, hiszen világos, de mégsem a megszokott 

pasztelles árnyalatok jelennek meg benne.  



 
 

Ha alkalomra viseljük, akkor ezüst szandállal és ezüst szín clutch-csal ajánlom.  

 

Kiegészítésként egy kocka sarkú, fehér pántos szandált választottam és egy mandarin színű 

kistáskát.  

 

Teleknél is szerettem volna megmutatni, hogy egy –egy nem színtípusba passzoló kiegészítő 

az arctól távol meg tudja fűszerezni a szettet.  

 

Persze ezeket a trükköket inkább azoknak ajánlom, akik szeretnek játszani a kiegészítőkkel és 

a színekkel. Akik maradnának az egyszerűség mellett azoknak fehér vagy ezüst kistáskát 

adnék, amik alapdarabok egy tél típus ruhatárában.  

 

Ékszerek tekintetében maradtam egy csepp alakú, fehér kristályos fülbevalónál.  

 

A fehér ékszerek szerintem gyönyörűen mutatnak a telek sötét hajához.  

 

Ehhez a ruhához is el tudom képzelni a korábbi fukszia bojtos fülbevalót, egy fukszia vagy 

fehér táskával és fehér szandállal. Láthatjátok, hogy a lehetőségek tárháza végtelen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV. Alkalmi szett 

 

 
 

Vannak olyan esetek, amikor nem kerülhetjük el a klasszikus koktélruhás szetteket. De 

koktélruhákból sem kell 6-8 darabot felhalmozni, elég, ha van 1-2 jolly joker darabunk.  

Hogy ez mit is jelent?  

Azt, hogy színben passzol a színtípusunkhoz és fazonban is illeszkedik a testalkatunkhoz. 

Emellett jól variálható.  

Minél egyszerűbb egy ruha annál több helyre, eseményre fel tudjuk venni és annál 

többféleképpen tudjuk kombinálni hozzá a kiegészítőket is.  



 
 

Egy klasszikus navy kék vagy telek esetében kis fekete ruha többek között ilyen alapdarabnak 

számít. De egy szép királykék, padlizsán lila vagy fenyő zöld alkalmi ruha is sok helyre 

megállja a helyét.  

Itt most egy lila felé hajló kék koktélruhát választottam, hozzá fekete kiegészítőket.  

A nude táska és cipő vagy az ezüst táska, ezüst cipő kombináció is kiváló lenne hozzá.  

Ez a típusú derékban szűkített harangruha nagyon jól áll homokóráknak, körtéknek és egyenes 

alkatoknak. Y alkatoknak egyszerű kerek nyakkivágással lenne a legjobb.  

Egy szép fekete köves fülbevaló és gyűrű éppen csak annyi csillogást ad a szettnek amennyit 

kell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. Szoknyás, irodai szett 

 

 

A korábbi nadrágos szettek után most egy klasszikus ceruzaszoknyát hoztam, irodai viseletre. 

A ceruzaszoknya igen nőies fazon, mivel a testet szorosan követi, ezért néhány testlakatnak 

kevésbé ajánlom.  

 

Akiknek nagyon jó: homokórák, homokóra körték és az I vagy egyenes alkatok 

Akiknek nem áll jól: alma alkat, bizonyos körte alkatok és az Y alkatok. 

 

Almáknak az egyenes vagy harang alakban bővülő szoknyafazon, a körtéknek és Y 

alkatoknak pedig az A vonalú szoknyák, a legjobbak.  

 

Egy magas derekú ceruzaszoknyába mindig tűrjük be a blúzt.  

 



 
 

Mivel a szoknya szűk fazonú ezért jó, ha a blúz nem tapad annyira, hanem lágyan követ csak 

a test vonalát.  

 

A ceruzaszoknyánál arra is érdemes odafigyelni, hogy milyen hosszúságú. Ha térdig vagy 

picit térd fölé ér a hossza, akkor azoknak is jól fog állni, akiknek rövidebb a lábuk. Ha térd 

alatt vagy lábszárközépig ér akkor nude magas sarkút ajánlok hozzá, ezzel szépen lehet 

nyújtani a lábakat. 

 

Pántos cipőt, szandált semmiképp sem ajánlok a midi szoknyákhoz, ruhákhoz, mert elvágja a 

lábakat és még rövidebbnek mutatja azokat.  

 

Fekete cipő és midi hosszúságú szoknya akkor lehet a legelőnyösebb, ha fekete harisnyát 

választunk hozzá, ez így szép lábnyújtó és karcsúsító hatású. 

 

A blúz fölé rövid állású blézerek kabátkák illenek a legjobban, olyanok, amik a csípőcsont 

fölött érnek véget.  

 

Ennél a szettnél kétféle blézert választottam a zöld blúzhoz, egyrészt egy vagány sárgát, mely 

nagyon jó élénk és hideg teleknek, valamint egy visszafogott szürke tweed blézert, amely 

meghízható társunk lehet a mindennapokban és szinte minden tél típusokhoz passzoló színnel 

jól mutat pl. piros, királykék, fukszia, jeges rózsaszín, jeges babakék stb. 

 

Mivel a blúz magasan zárt nyakmegoldású és ráadásul fodor díszítés is van rajta, így 

ékszerből a nyaklánc szóba sem jöhet, elég egy szép fülbevaló.  

 

A hangsúly úgyis a sárga zöld színkombináción van, a tweed blézeres szett esetében pedig az 

egyszerűségen.  

 

A piros rúzs és piros körmök egy tél típus esetében mindig klasszikus és nőies hatást keltenek, 

így őket bátorítom ezeknek az elemeknek a használatára.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. Nadrágos szettek 

 



 
 

 

Az első szetthez egy klasszikus egyenes szárú fekete nadrágot választottam mely alapdarab 

minden tél típusnak. Testalkati szempontból is jolly joker mivel homokóráknak, körtéknek I 

vagy Y és még alma alkatoknak is remek választás.  

 

Azért is nagyon jó, mert sokféleképpen lehet variálni. Pl. Munkába blúzhoz, csinosabb rövid 

ujjú felsőhöz vagy egy egyszerű fehér pólóhoz is.  

 

Ez a rövid ujjú egy derékban szépen karcsúsított darab denevér ujjal, igazán különleges fazon.  

A fent említett megoldások szépen a derékra irányítják a figyelmet és emellett karcsúsítanak 

is.  

 

A nyakba sálat, kendőt vagy nyakláncot is lehet venni.  

 

Fölé jó lehet egy blézer, bőr vagy farmerdzseki és ballonkabát is.  

 

Viselhetjük ezt a szettet blézerrel és shopperrel irodába. 

 

Bőr vagy farmerdzsekivel, balerinával és hátizsákkal városban ügyintézéshez, városnézéshez 

és még sneakert is vehetünk a balerina helyett.  

 

A nude hátizsák és az ezüst balerina is jól kihasználható, de mégis nőies megoldások az 

elfoglalt, rohanó anyukák számára.  



 
 

 

A pasztelles rózsaszín blúz legjobban a hideg teleknek áll jól, de a többi tél típus is viselheti 

főleg ha fölé valamilyen kontrasztos színt választ pl. sötétkék, fekete, sötétszürke stb.  

 

A második szett a laza eleganciát képviselő összeállítás. A szett alkotásakor nem is tűnt fel, de 

most hogy írok róla, igen. Sötétkéket és feketét tettem egy szettbe, amit a közvélekedés 

szerint nem lehetne, de a franciák viszont esküsznek rá, szóval én is most ezt az elvet követem 

szerintem bizony jól néz ki és a navy kék póló sokkal előnyösebb az archoz közel, mintha 

sima fekete lenne.  

 

 
 

A minimalista stílusú fekete hátizsák és a fehér sneaker szintén alapdarab teleknek, mely 

mindenféle összeállításhoz illik, akár letisztult minimalista, akár színesebb mintás szettekben 

gondolkodunk.  

 

Ehhez a szetthez már csak egy pár ezüst karika fülbevalót választottam mely a kellő 

vagányságot megadja, ugyanakkor erről a sportosan elegáns szettről nem vonja el a figyelmet. 

A póló fölé farmerdzsekit vagy egy egyszerű fekete bőrdzsekit választanék még.   



 
 

 

Az itt látható szettnél egyértelműen a nadrág van a fókuszban, tudom hogy ez az élénk 

magenta szín talán túl merész, de szerettem volna megmutatni azt hogy nem lehetetlen 

beépíteni a ruhatárba egy két merész színt sem, sőt teleknek egyszerűen kötelező.  

 

A nadrág fazonja annyiban érdekes, hogy szépen kiemeli a derekat és mivel egyenes szárú 

ezért homokóráknak, I alkatoknak, Y alkatoknak és körtéknek egyaránt jó lehet.  

 

Kicsit paperbag fazonra hajaz, ezért ennél is, mint a paperbag-eknél, érdemes minél többet 

próbálni, hogy megtaláld az igazit. Nem mindegy, hol van és milyen típusú a bővítő ránc, nem 

mindegy milyen típusú a szár, nem mindegy milyen hosszú a szár stb. De ha megtalálod az 

Igazit biztos, hogy imádni fogod!! 

 

Ha még bátortalan vagy a színek használatában, akkor egy ilyen élénk nadrág színerejét 

érdemes visszahúzni a feketével, szürkével vagy sötétkékkel.  

 

Az első szettnél egy vállhangsúlyos fekete pólót választottam. Hozzá minimalista stílusú 

hátizsákot és egyszerű fehér sportcipőt. Így a fókusz maradhat a nadrágon. A pólót 

mindenképpen érdemes betűrni a nadrágba. 

 

Kiegészítőnek egy apró mintás fekete kendőt adtam még, melyet nyakba, hajba, csuklóra vagy 

a hátizsákra kötve is lehet viselni.  



 
 

Ékszerekre nem akartam nagy hangsúlyt fektetni ezért egy egyszerű kristályfülbevaló, egy 

ezüst karika vagy egy apró gyöngyfülbevaló éppen elég.   

 

A második szettben a nadrághoz egy kicsit merészebb színes-mintás felsőt választottam. A 

felsőrészt szintén érdemes betűrni a nadrágba és akkor még inkább kijön a denevér ujj 

jótékony, derekat kiemelő hatása.  

 

 

 

 Élénk teleknek szerintem nagyon jól áll egy ilyen szett. Ha színes nadrágot viselsz, mintás 

felsővel, akkor jó, ha a felső színeiből valami visszaköszön a nadrág színében is.  

 

Láthatjátok, hogy kiegészítőben sem feketét választottam, hanem ezt a szép égkék 

kishátizsákot, aminek a színe szintén megvan a blúz színeiben.  

 

De ha színes táskát már nem akarsz választani, akkor érdemes maradni a nude vagy az ezüst 

színeknél cipőben és táskában egyaránt.  

 

Mivel itt megint nem az ékszereken van a fókusz, hanem a ruhák színén és mintáján ezért 

ehhez a szetthez már csak egy szép csepp alakú fehér köves fülbevalót ajánlanék.   

 



 
 

Ha kérdeznétek milyen kabát jó ehhez a színes szetthez, akkor a világoskék farmerdzsekit 

mondanám, de egy navy kék blézer is jó lenne, ha irodai környezetben viselnél ehhez hasonló 

szettet, viszont akkor a táskát is navy kékre cserélném.   

 

 

Kabátok, blézerek alapdarabok

 

Alapdarabok:  

 Sötétkék vagy fekete téli kabát 

 Fekete, tengerészkék kardigán, blézer 

 Nude, fekete /tengerészkék, ezüst táska 

 Nude, fekete/ tengerészkék, ezüst cipő 

 Fehér sneaker 

 Ingruha 

 Színes blézerek: Piros, Rózsaszín/fukszia, szürke 

 Szűkített V kivágású blúzok, pólók 

 Átlapolós blúzok, ruhák 

 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

