3 Praktische kleurtips
In de natuur krijgt alles momenteel weer kleur. Ik word daar altijd
vrolijk van en krijg er energie door. Daarom dit keer ook 3 TIPS over
kleurgebruik in kleding:



Combineer een basiskleur (zoals zwart, wit, grijs, taupe) met een meer uitgesproken kleur. Je laat
daarmee meer van je persoonlijkheid zien. Een kleur die je dit voorjaar veel zult zien is: blauw en

(zee)groen/aqua. Heb je een heel donkere haarkleur, dan kun je deze kleuren mooi combineren met
een donkere basiskleur (marine of zwart), heb je een lichte haarkleur dan is lichtgrijs of wit een mooie
basiskleur die bij deze modekleuren past en heb je een medium haarkleur is taupe een prachtige
basiskleur erbij.


Heb je veel kleur in je gezicht (bijvoorbeeld door sproeten, gekleurde wangen, of doordat je lichte
huidskleur hebt en bijvoorbeeld donkere ogen) dan kun je ook veel verschillende tinten bij elkaar
dragen, bijvoorbeeld in een dessin / print. Heb je een meer egale huidskleur houdt het aantal kleuren
dat je bij elkaar combineert dan ook rustiger.



Nu we het toch over een dessin hebben: ook dessins zul je dit voorjaar heel veel zien. Bewerkte
broeken, shirts, jurken, alles zie je wel in het straatbeeld deze zomer. Maar bij het maken van de
dessins houden de fabrikanten uiteraard geen rekening met jouw persoonlijk, mooiste kleuren. Als je
een kledingstuk met dessin leuk vindt, maar niet alle kleuren zitten in jouw persoonlijke waaier, bekijk
het dessin dan van een afstand. Welke kleur valt dan het eerste op, of welke kleur heeft de overhand?
Als dat een kleur is die je mooi staat / die voorkomt in je kleurenwaaier, dan past het dessin qua kleur
ook bij jou. Is de hoofdkleur niet jouw mooiste kleur, dan zal het kledingstuk je ook minder mooi staan.

Wil je meer informatie over welke kleurcombinaties jou het mooiste staan?
Neem dan rustig contact met me op: 06 – 3473 1114, ik vertel je graag meer over de mogelijkheden.

