
W kalendarzu zagościł już kwiecień. Czas na wiosenne 
porządki w naszych garderobach. Trendy zbliżającego się 
sezonu zapowiadają się naprawdę obiecująco, w dodatku 

wcale nie musimy czekać, aż słońce zagości u nas na dobre. 
Niektóre propozycje możemy wykorzystać już teraz!
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Przeglądając kolekcje największych kreatorów mody 
oraz największych marek odzieżowych możemy być 
pewne, że będzie w czym wybierać. Pierwsze propozy-
cje już trafiły na sklepowe półki, ale nie dajmy się zwario-
wać, wpadając w  zakupowy szał! Przejrzyjmy najpierw 
garderobę i sprawdźmy na spokojnie, czego w niej bra-
kuje lub co należy wymienić. Spośród szerokiego wa-
chlarza rozmaitych tendencji wybrałam te, te które już 
teraz znajdziecie w popularnych sklepach lub w swoich 
szafach.

Stylizacje poleca Edyta Filipak 
– najmodniejsza mama w Polsce, 
wraz z córką Olivią i partnerem 
Peterem prowadzi bloga Olivka 
blog. Na co dzień mieszkają 
i tworzą w Żorach.

Wiosną powinnyśmy pomyśleć również o  cieka-
wych gadżetach, dodatkach, które będą przysłowio-
wą kropką nad i w naszym outficie. Dla mnie jest to 
kapelusz -  dobrze  dobrany będzie nam służył nie-
mal każdego dnia. Różnorodność modeli sprawia, że 
każda z nas znajdzie coś dla siebie – na spacer, za-
kupy, w drodze do pracy lub podczas wyjść bardziej 
formalnych.

Białe spodnie
Do wyboru modele klasyczne, rurki, boyfriendy lub po-

wracające do łask dzwony. Ja postawiłam właśnie na ten 
ostatni model, klimatyczny luz lat 70-tych. To spodnie, któ-
re potrafią zdziałać cuda z naszą sylwetką, mogą optycznie 
nas wyszczuplić oraz wydłużyć nogi. Trzeba je tylko dobrać 
odpowiednio do pozostałych elementów garderoby. Moja 
propozycja to kobiecy sweterek w beżowym kolorze. Beż 
podobnie  jak biały, szary oraz czarny jest kolorem bazo-
wym, dlatego warto jest mieć go w swojej garderobie. Bę-
dzie nam służył przy wielu innych stylizacjach, zwłaszcza 
tych cieplejszych, dodając delikatności i subtelności.

Dziewczęca sukienka
To wręcz niezastąpiona część wiosennej gardero-

by. Najnowsze trendy przynoszą nam wiele cieka-
wych fasonów i kolorów. Ja stawiam jednak na po-
nadczasową szarość i bardzo dziewczęcy krój, który 
sprawia, ze sukienka będzie nam służyć zarówno na 
co dzień, gdy dobierzemy do niej wygodne płaskie 
buty lub botki, jak i na wieczorne wyjście w towarzy-
stwie wysokich szpilek.
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