Stylowy kardigan – idealny na każdą pogodę
Długie swetry są tym, co powinno się znaleźć w każdej kobiecej szafie, niezależnie
od pory roku. Mogą zastąpić kurtkę czy bluzę i doskonale wpisują się zarówno w modę
casualową, jak i w elegancki styl.

Kardigan na lato – idealny do sukienki i krótkich spodenek
Cienki kardigan to idealne rozwiązanie dla letnich stylizacji, zarówno do sukienek, jak
i spodni. Nieco dłuższy od klasycznych swetrów na zapinanie zapewni odpowiednią
ochronę w rześkie, letnie wieczory, dając poczucie komfortu, a zarazem modnego wyglądu.
Zestawiony z wyższymi sandałkami na koturnie doskonale podkreśli figurę, a także
doda nieco elegancji. Kardigany na lato, stworzone z lekkich, przewiewnych i naturalnych tkanin, można nosić na wiele sposobów – jako narzutki na ramiona, dodając
odrobiny nonszalancji, lub też przewiązane w pasie dla podkreślenia sportowego wyglądu.
Stylowy kardigan z paskiem doskonale pasuje na eleganckie wyjścia, do klasycznej
małej, czarnej sukienki, ale trzeba przyznać, że tego typu długie swetry doskonale
współgrają też z krótkimi spodenkami, dodając oryginalności i wysmuklając sylwetkę.
Kardigan z guzikami to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie połączenie
nowoczesności z tradycją. Słowem – to must have każdej modnej kobiety!

Długie swetry na zimę, czyli modny kardigan na chłodniejsze
dni
Zimą ciepły kardigan będzie nieoceniony! Przede wszystkim ochroni plecy – nie będzie się podwijał i powodował dyskomfortu. Niekwestionowanym hitem są kardigany
oversize, które stanowią niemal doskonałe połączenie swetra i… koca, dzięki swoim
rozmiarom. Dlatego idealnie sprawdzą się w chłodniejsze dni – można się nimi przyjemnie i szczelnie okryć. Dodatkowo długi kardigan zestawiony z wysokimi botkami
stworzy wyjątkowo ciekawą i zgodną z najnowszymi trendami stylizację.
Wiosną i latem modny, długi sweter z powodzeniem może zastąpić ciepłą kurtkę czy
płaszcz. Jest też znacznie bardziej elegancki od bluzy, dzięki czemu nawet na co dzień
będzie się wyglądało atrakcyjnie i stylowo. Duży wybór wzorów, kolorów i materiałów
sprawia, że każda kobieta znajdzie dla siebie idealny model!
Zaprezentowany tekst stanowi element portfolio i jest objęty majątkowymi prawami autorskimi.
Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

