Party Style-SPREADS_CZ:Party Style-SPREADS-US ed

24.6.2010

18:09

Stránka 10

Slavnostní večer

O

blečení na slavnostní večer musí být exkluzivní a elegantní. Použití
jednobarevných krásných látek působí rafinovaněji než výrazné vzory,
zvláště když přidáš trochu třpytu a vybereš ty pravé doplňky.
Dobře si promysli, jakou látku na večerní šaty použiješ. Satén a hedvábí
vypadají noblesně a mohou vytvořit opravdu prvotřídní dojem.

Dotek elegance
Jemný třpyt je v pořádku. Na elegantní
večerní šaty jsme vybrali červený satén, který
můžeš skombinovat se sametovým živůtkem,
jestli se ti to zdá lepší. Pokud máš stříbrnou
nebo zlatou fixu, můžeš udělat lesklé tečky
po celých šatech, nebo nanes tenkou vrstvu
laku či lepidla se třpytkami. Také lze nalepit
několik pajetek z výbavy, ale pozor, abys to
nepřehnala.

Zahalení na cestu
Kde se koná tvoje slavnostní párty? Jaké bude
počasí a jak se tam dostaneš? Bude to letní
procházka nebo zimní jízda? K šatům vypadá
úžasně šál nebo pléd. Vybarvi ho tak, aby ladil
se šaty, pro letní večery použij lehký satén, před
mrazem ochrání samet nebo umělá kožešina.
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Na sponku d
y
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na sponka
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úplně stačí.

Dlouhé černé rukavice
jsou elegantním
doplňkem večerních
šatů.

Vyber vhodné boty.
My jsme zvolili otevřené
páskové střevíčky na
vysokém podpatku.
Nezapomeň na barevné
nehty na nohou,
pokud jsou vidět.

Sarah Jessica Parker

Přikresli visací
náušnice nebo
náhrdelník ze
ů–
třpytivých kamen
nebo vyber něco
z aršíku se
samolepkami.

hu lesku
Když přidáš troc
na nohy, vytvoříš
.
luxusní punčochy
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Stylingový tip
Navrhování šatů: Pokud chceš kreslit šaty,
protáhni vnější čáry na šabloně tak, aby
nevznikla mezera uprostřed. Srovnej si
šablonu a modelku a kresli obvod sukně
i vrchní části na kartičku, jak už umíš.
Pak prodluž vrchní část tak, abys ji spojila
se sukní. Až vše vybarvíš, neměla by být
v pase žádná mezera.

18:09

Stránka 11

Každý návrhář musí vědět
něco o látkách. Je třeba se
pro
naučit, jestli jsou splývavé,
v
ná rháře
přiléhavé, jak se v nich
cítíme, když se oblečeme. Mnohé módní
návrhy jsou vytvořeny kombinací
různých druhů a struktur látek, někteří
návrháři se ale specializují na prvotřídní
kvalitu. Modely Prada se vyznačují
jednoduchostí a umírněností, ale jsou
ušity z exotických látek.

Tip

idej třeba
Buď kreativní – př
a model
květinu do vlasů
je okamžitě jiný.

Večerní chlad zažene pléd
z lehounkého hedvábí nebo saténu –
a přitom vypadá tak úžasně!
Jennifer Lopez

Detaily jsou důležité
Můžeš experimentovat se vzorovanými
aršíky z výbavy. Na večerní šaty se hodí
tmavě fialová nebo mačkaný červený
samet. Květinové vzory využiješ na
odpolední či podvečerní letní párty.
Doplňky mohou být barevně sladěné nebo
naopak kontrastní.

Celkový dojem perfektně doplní
pěkná malá kabelka. Tenkými čárami
znázorníš třásně, jako to vidíš na
obrázku, nebo můžeš z výbavy vybrat
a nalepit řetízek s pajetkami či korálky
jako třpytivé ucho. Ustřihni přesnou
délku a pečlivě nalep.
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