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TREND
Vårens mode vandrar mellan en sportig stil i syrli
ga färger och avslappnat lyxig pyjamaslook. Det är
solgult och knalligt rosa. Och lika säkert som vit
sipporna hittar vi mjuka pasteller och rara rutor.

Ladda våren med

B

yxdressen är inte ny för i år men
befäster ytterligare sin popularitet. Den är gärna axelbandslös med
dragsko i midjan. Det är antingen
lösa byxor som smalnar av nedåt eller byxor med mycket tyg som
hänger snyggt lite nedhasade på
höften i tungt siden eller viscose. Tänk YSL
och 70-tal, säger stilkonsulten Mia Berg.
På dagen har du dressen med ett par snygga sneakers, och på kvällen byter du till ett par
vassa stilettpumps, hänger på stora smycken
och du är redo för after work och fest.
– Med vida ärmar, brett slag och stora påsydda fickor får du en skön lös siluett, säger hon.
De 80-talsinspirerade jackorna kommer också starkt i vår.
– Vi ser mycket struktur i tygerna, släng den
ovanpå den lilla byxdressen och du är synnerligen välklädd, hela dagen och kvällen, säger Mia.
Dessutom dyker bomberjackan upp både för
män och kvinnor. Med midjemudd och klassiskt bullig i formen.
MATERIAL I METALLIC som dök upp förra hösten

finns kvar men då framför allt i väskor, skärp
och skor.
– Applikationer, rutor i framför allt kappor
och inkaväv med lite navaho-känsla fortsätter
att tävla med de rena svart och vita tygerna.
Sol-, äggtoddy-, citron- eller banangult i alla
nyanser lyser upp vårens mode tillsammans
med tuggummirosa.
– Den rosa färgen ska poppa ordentligt, ler
Mia.

SOLGULT
& KNALLIGT
ROSA

" På dagen har du
dressen med ett par
snygga sneakers,
och på kvällen
byter du till ett par
vassa stilettpumps,
& hänger på stora
smycken " Mia Berg, Stilkonsult.

När det gäller den mer sportiga stilen så
hänger den starkt samman med val av både färg
och material.
– Nätade tyger som man annars sett i traditionella sportplagg har letat sig in i vardagsmodet och växer. Vi ser även detaljer i neopren,
ett våtdräktsmaterial, mjukt nästan som skumgummi i till exempel asymmetriska jackor, tänk
surf och dyk.
ÜBERREALISTISKA TYGMÖNSTER KOMMER starkt.

– Foton som trycks på tygerna är verkligare än livet självt. Det är blommönster, djungelliv. Klänningar som börjar med en sommaräng nedtill och slutar bland himmel och molnen upptill. Härligt!
Vårmannen vandrar vidare i välskräddade
lätta kostymer.
– Våga färger och spännande mönster,
antingen i byxa eller kavaj. Precis som på damsidan så ser vi även här detaljer i slag och fickor. Oavsett busig look är det en rak och relativt
smal siluett som gäller.
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