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Які мі б цяж кі мі і хва лю ю чы мі 

ні бы лі вяс на і ле та сё ле та, 

на пе ра дзе нас ча кае во сень, 

за ёй прый дзе зі ма — жыц цё 

пра цяг ва ец ца. Та кім чы нам, 

аб наў ля ем гар дэ роб да ха-

лод на га се зо на з улі кам па-

рад сты ліс таў.

OVERSІZE: 
НЯ ЛІШ НІ АБ' ЁМ

Авер сайз — най больш ак ту аль-

ны сі лу эт во се ні — 2020 і бу ду чай 

зі мы. Ін шы мі сло ва мі, «у аб ліп ку» 

ця пер — ан ты трэнд: ак ту аль ныя 

рэ чы па він ны па кі даць па між са-

бой і ва шым це лам па вет ра ную 

пра слой ку. Вы ра бы крою авер-

сайз ла гіч на пад трым лі ва юць ін шы 

трэнд во се ні, які быў ак ту аль ны 

і ў мі ну лым ха лод ным се зо не, — 

мна гас лой насць. Гэ тай во сен ню і 

зі мой Oversіze пры трым лі ва юц ца 

аб са лют на лю быя вы ра бы — ка-

шу лі і спад ні цы, су кен кі і джын сы, 

па лі то і трэн чы, ка су хі і шта ны.

Але вар та па мя таць, што авер-

сайз ка вар ны: з ім трэ ба ўмець 

«да мо віц ца». У ад ва рот ным вы-

пад ку вы ры зы ку е це, ня ўда ла 

спа лу чыў шы трэн да выя авер сайз-

рэ чы, вы гля даць так, ні бы ме сяц 

ста я лі ў пе ра хо дзе з таб ліч кай: 

«Са мі мы не мяс цо выя, да па ма жы-

це, лю дзі доб рыя», і вам да па маг лі 

рэ ча мі — хто чым мог.

Ка лі вы толь кі асвой ва е це гэ ты 

трэнд, пач ні це з «вер ху» — ху дзі, 

сві тар, талс тоў ка. Каб склас ці воб-

раз з джын са мі або шта на мі-авер-

сайз, трэ ба тро хі па трэ ні ра вац ца. 

Па мя тай це: у воб ра зе па він на быць 

ад на рэч «боль ша га, чым трэ ба, 

па ме ру», ас тат нія няхай пад крэс лі-

ва юць да лі кат насць ва шай фі гу ры. 

Авер сайз да дае аб' ёмаў, але гэ та га 

мож на па збег нуць, ка лі не ха ваць 

тон кія шчы ка лат кі і за пяс ці — та ды 

«вя лі кая» рэч на дасць вам да лі кат-

насць, а не зро біць па доб най на 

ма ну мент. Лёг кас ці да дае сі лу э ту 

і абу так на аб ца сах.

Яшчэ адзін ню анс. Ча мусь ці 

скла ла ся мер ка ван не, што рэ чы 

Oversіze пры ду ма ныя для та го, 

каб ха ваць пад імі ліш нія кі ла гра-

мы (на пэў на, у на род най свя до мас-

ці гэ та му па спры я лі лю бі мыя лу кі 

Алы Пу га чо вай). На жаль, гэ та не 

так. Авер сайз здоль ны толь кі тро хі 

па леп шыць аб ры сы шы ро кіх сцёг-

наў ці не за над та строй най та ліі, 

ка лі гэ та — ва шы праб лем ныя 

зо ны. Але ка лі вы — ула даль ні ца 

пыш ных фор маў, для рэ чаў авер-

сайз ад моў це ся ад чор на га ко ле-

ру: у гэ тым вы пад ку фі гу ра бу дзе 

вы гля даць не больш строй най, а 

на ад ва рот, больш цяж кай і на ват 

па гроз лі вай.

На мяк нуць, што пад вя лі кім 

сві та рам сха ва на вы тан ча ная жа-

ноц касць, да па мо жа шы ро кі по яс 

на та ліі. Бо нус: авер сайз-су кен ка, 

сві тар, ка шу ля плюс шы ро кі по яс, і 

та лія бу дзе зда вац ца тан чэйшай.

МІ ДЗІ: 
СА МА ЖА НОЦ КАСЦЬ

Са мая жа ноц кая даў жы ня спад-

ніц і су ке нак — мі дзі — бу дзе най-

больш ак ту аль най гэ тай во сен ню і 

зі мой. Яна, да рэ чы, са мая зруч ная 

і дэ ма кра тыч ная, і ства раць лу кі са 

спад ні ца мі і су кен ка мі гэ тай даў-

жы ні пра сцей, чым з мі ні або мак сі. 

Па ды дзе даў жы ня мі дзі ўсім, але 

жан чы нам ма лень ка га рос ту вар та 

быць з ёй асця рож ны мі: мі дзі мо-

жа ві зу аль на ска ра ціць но гі і «з'ес-

ці» рост. Каб гэ та га не ад бы ло ся, 

вы бі рай це абу так, верх ні край 

яко га бу дзе за кры ты па до лам 

спад ні цы-мі ді (на прык лад, бо ты-

бат фор ты). Ідэа льна, ка лі абу так 

і спад ні ца бу дуць су па даць па 

ко ле ры.

МНА ГАС ЛОЙ НОСЦЬ: 
ПА ПРЫН ЦЫ ПЕ 
КА ПУС ТЫ

Гэ ты трэнд на пі ку па пу ляр нас-

ці ўжо не пер шы ха лод ны се зон, і 

мы з ім быц цам бы ўжо асво і лі ся. 

І гэ та доб ра: віль гот най і зол кай 

бе ла рус кай поз няй во сен ню і зі-

мой слаі адзен ня тры ма юць цяп-

ло, і пры гэ тым мы вы гля да ем 

стыль на і ак ту аль на. Пры ства-

рэн ні мна гас лой на га лу ка важ на, 

як заў сё ды, па мя таць не каль кі 

пра ві лаў. Пер шае: кож ны но вы 

пласт — шчыль ней шы, чым па пя-

рэд ні. Дру гое: збі ра ем шмат сла ё-

вы сэт, ства ра ю чы «лі ніі». «Лі ніі» 

мо гуць быць га ры зан таль ныя або 

вер ты каль ныя. Вер ты каль ныя — 

зро ка ва вы цяг ва юць сі лу эт і 

ві зу аль на да да юць рос ту. Га-

ры зан таль ныя — больш звык-

лыя. Ства ра ю чы шмат сла ё вы 

воб раз з га ры зан таль ны мі лі-

ні я мі, мы апра на ем больш доў-

гія прад ме ты гар дэ ро бу блі жэй 

да це ла, а на верх — тыя, што 

ка ра цей шыя. І кож ная рэч тро-

хі вы гля дае з-пад на ступ най. 

Ства рыць шмат сла ё вы воб раз 

з вер ты каль ны мі «лі ні я мі» да па-

мо гуць рэ чы на ма ла нцы, гу зі-

ках і ін шых за шпіль ках — неш та 

за шпіль ва ем, неш та па кі да ем 

рас шпі ле ным. Трэ цяе пра ві ла 

да ты чыц ца коль кас ці сла ёў і ко-

ле раў: плас тоў у шмат сла ё вым 

воб ра зе сты ліс ты ра яць вы ка-

рыс тоў ваць ад ча ты рох да пя ці, 

ко ле раў — не больш за два.

ТА ЛІЯ НА ТА ЛІІ: 
У ДОБ РАЙ ФОР МЕ

Ме на ві та вы ра бы, якія тры-

ма юць фор му, ро бяць воб раз 

ак ту аль ным. Бяс фор мен ныя, мяк-

кія, бес ха рак тар ныя — скі да ем з 

ка раб ля гіс то рыі. Асаб лі ва здоль-

насць тры маць фор му важ ная для 

па лі то і пін жа коў — тут вы раз ная 

лі нія пля ча аба вяз ко вая. Шта ны, 

су кен кі і спад ні цы так са ма па він ны 

тры маць фор му. Гэ та, да рэ чы, да-

па мо жа зра біць бліз кай да ідэа лу 

лю бую фі гу ру.

На рэш це та лію вяр ну лі на яе 

за кон нае мес ца! І вось ужо які се-

зон яна больш не зруш ва ец ца ні 

вы шэй, ні ні жэй. Ак ту аль ная па-

сад ка джын саў і шта ноў — вы со-

кая. У та ко га крою ёсць як плю сы, 

так і мі ну сы. Плю соў больш. Но гі 

зда юц ца даў жэй шы мі, а па яс ні ца 

не мерз не. Це ла не ага ля ец ца, ка-

лі вы са дзі це ся, на хі ля е це ся або 

пад ні ма е це ру ку, а стан зда ец ца 

тан чэй шым. Мі нус — зза ду фі гу-

ра вы гля дае плос кай. Каб гэ та га 

па збег нуць, вы бі ра ем джын сы з 

V-па доб най ка кет кай і вы со ка раз-

ме шча ны мі кі шэ ня мі.

ШТУЧ НЫЯ МЕХ І СКУ РА: 
УСЕ КО ЛЕ РЫ І АД ЦЕН НІ

Штуч ныя мех і ску ра як ні ко лі 

ак ту аль ныя ў гэ тым се зо не. Су час-

ныя тэх на ло гіі да зва ля юць ства-

раць з гэ тых ма тэ ры я лаў вы ра бы, 

якія бу дуць са гра ваць не горш і 

на сіц ца гэ так жа доў га, як іх на ту-

раль ныя ана ла гі. Га лоў нае — па-

мя таць, што на сіць штуч ны мех 

трэ ба ме на ві та як штуч ны (а не 

як пад роб ку пад на ту раль ны, бо 

на на ту раль ны гро шай не ха пі ла). 

Тое ж са мае да ты чыц ца і штуч най 

ску ры. Тым больш што эка-ма тэ-

ры я лы да юць ды зай не рам не аб-

ме жа ва ную пра сто ру ў вы ба ры 

ко ле раў і ад цен няў. Сты ліс ты ра-

яць ма ла дым дзяў ча там не ба яц ца 

яр кіх і са ка ві тых то наў, а больш да-

рос лым — спы ніц ца на па стэль най 

га ме. Са спі са ак ту аль ных ко ле раў 

(цёп лыя пер сі ка выя ад цен ні, па-

стэль ны ру жо вы, ма лоч ныя то ны, 

ко лер сла но вай кос ці і г. д.) для 

на шай слот най во се ні і зі мы больш 

за ўсё па ды дзе ка рыч не вая га ма. 

Што да крою, fashіon-бло ге ры рэ-

ка мен ду юць вы бі раць фут ра выя 

па лі то зноў жа крою оversіze.

АСІ МЕТ РЫЯ: 
УВЕСЬ СВЕТ — ТЭ АТР

Асі мет рыя — адзін з га лоў ных 

трэн даў на ды хо дзя чай во се ні. Не 

так даў но гэ та бы ла толь кі по-

д ыум ная тэн дэн цыя, лю бі мая та кі-

мі май стра мі, як Chloé, Alexander

McQueen, Chrіstіan Dіor, Prada, 

Gіvenchy, Lanvіn, але ня гле дзя чы 

на не ка то рую вы чвар насць і тэ а-

т раль насць, асі мет рыя рап там 

вый шла з под ыу маў на ву лі цы 

га ра доў — і пры жы ла ся ў паў ся-

дзён ных воб ра зах. Праў да, амаль 

стра ціў шы сваю тэ ат раль насць. 

Ак ту аль ныя спад ні цы з за па-

хам — гэ та так са ма асі мет рыя. 

А гэ тай во сен ню не ка то рыя сты-

ліс ты рэ ка мен ду юць вы браць і 

трэнч з асі мет рыч ным кро ем. Зра-

зу ме ла, што ка лі плашч вы куп ля-

е це адзін на ўсе вы пад кі жыц ця, 

то лепш пры трым лі вац ца кла сі кі. 

Але ка лі з фі нан са мі спра вы ідуць 

лепш, мо жа це па спра ба ваць на-

быць у якас ці яшчэ ад ной адзін кі 

верх ня га адзен ня і та кую стыль-

ную штуч ку.

ЗБІ РА ЕМ ВО СЕНЬ СКУЮ 
КАП СУ ЛУ

• Пач ні це з трэн ча. Гэ тай во сен-

ню на ват не гля дзі це ў бок ка рот кіх 

ма дэ ляў. Пра віль ная даў жы ня — 

мі дзі.

• Ку пі це пра віль нае ба за вае па-

лі то з вы раз най лі ні яй пля ча і якас-

ным кро ем — і яно ста не ас но вай 

ва ша га гар дэ ро бу з каст рыч ні ка 

да са ка ві ка. Па лі то збя рэ воб раз, 

зро біць яго за вер ша ным, а по-

стаць — пад цяг ну тай. Ак ту аль ныя 

сі лу э ты — пра мы кла січ ны, ко кан.

• Ад моў це ся ад лю бі ма га на-

шы мі да ма мі чор на га ко ле ру. Не 

трэ ба па паў няць во сень ска-зі мо вы 

гар дэ роб чор ны мі рэ ча мі — яны 

ста раць, вы гля да юць па ну ра, уга-

ня юць у дэ прэ сію і на огул не ак-

ту аль ныя. Аль тэр на ты ва чор на-

му — цём на-сі ні, мар са ла, глы бо кі 

сма раг да вы, гра фі та вы, ха кі і «но-

вы чор ны» — ка рыч не вы ва ўсёй 

шы ра це сва іх ад цен няў.

• Ка су ха — гэ та но вая кла сі ка. 

У гэ тым се зо не яна па доў жа ная і 

тро хі авер сайз: жа но чая ка су ха ў 

ідэа ле па він на вы гля даць як бы з 

муж чын ска га пля ча. Даў жы ня — 

да та за вай кос ці, а лепш — тро хі 

даў жэй шая. Да рэ чы, ка су ха ак ту-

аль ная як раз у кла січ ным чор ным 

ко ле ры.

• Курт ка-ка шу ля ўпэў не на тры-

мае свае па зі цыі. Вы дат ны ва ры я-

нт, ка лі вы ма ла дая — у пер шую 

чар гу ду шой (а ма ла досць ду шы 

да ўзрос ту да чы нен ня не мае).

• Збі ра ю чы кап су лу, ад дай-

це ўва гу раз на стай нас ці тэкс тур. 

Во сен ню і зі мой сты ліс ты ра яць 

мік са ваць у ад ным лу ку роз ныя 

фак ту ры вы ра баў: дэ нім і вя за ныя 

рэ чы, ка ша мір і эка-ску ру ды г. д.

• Джын сы заў сё ды ў мо дзе, але 

ў гэ тым се зо не больш ак ту аль ныя 

бу дуць шта ны. На во сень вы бі ра-

ем шта ны з на ту раль ных тка нін, 

з вы со кай па сад кай, за шчы па мі 

на та ліі або раз рэ за мі на пе ра дзе. 

Але і кла січ ны крой «як ад муж-

чын ска га кас цю ма» так са ма ні хто 

не ад мя няў.

• Да рэ чы, пра кас цю мы. Яны — 

must have гэ тай во се ні. Ак ту аль-

ныя тро хі авер сай зныя ма дэ лі, а 

каб кас цюм не вы гля даў меш ка ва-

та, і шта ны, і пін жак па він ны доб ра 

тры маць фор му.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВІЧ.

Зноў ня ма ча го на дзець?
Па паў ня ем гар дэ роб на пя рэ дад ні ха лод на га се зо на


