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STYLOWA SZAFA
ZADANIE 1
Zaczynamy przegląd szafy!
Już wiesz, jaki masz typ sylwetki i jakie kolory najlepiej współgrają z Twoją urodą teraz
łatwiej będzie Ci zrobić przegląd szafy.
Przymierzając ubrania możesz robić sobie zdjęcia (lustro nie zawsze dobrze
odzwierciedli to, jak wyglądasz w danej rzeczy).
Idź do swojej szafy, wyjmij z niej ubrania i podziel na 3 części:
1. Do chodzenia
2. Do wyrzucenia/oddania
3. Do naprawy lub odświeżenia
WSKAZÓWKI
Wszystkie niepasujące do Ciebie fasony ubrań i kolory (ale tylko te, które nosisz przy
twarzy i, które są dla Ciebie niekorzystne) odłóż na stos - do wyrzucenia/oddania.
Rzecz do odświeżenia? Np. oddaj płaszcz do pralni chemicznej, żeby w nowym
sezonie jesiennym był odświeżony i gotowy do nałożenia. Jeżeli dana rzecz jest dla
Ciebie i Twoje sylwetki dobra, ale np. ma złą długość postaraj się zanieść ją do
krawcowej.
UWAGA! Jeżeli nie masz czasu na naprawę czy skrócenie ubrań to po prostu
odłóż je na stos - do wyrzucenia/oddania.
Pracuj razem z Raportem Stylu. Sprawdź co nie pasuje do Twojej sylwetki.
Przyjrzyj się uważnie działowi z Raportu Stylu — UNIKAJ!
Przy każdej rzeczy zadaj sobie pytania:
Czy dobrze wyglądam w tej rzeczy?
Czy rozmiar jest dobry?
Czy jest odpowiednia dla mojej sylwetki?
Czy się w niej dobrze czuję? Czy ją lubię?
Czy jest zniszczona?
Czy zakładałam ją w ciągu ostatniego roku?
Nie zapomnij o przeglądzie butów i akcesoriów (torebek, biżuterii, dodatków
itp.)!
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STYLOWA SZAFA
ZADANIE 2
Skomponuj z rzeczy, które zostały w Twojej szafie zestawy i sfotografuj je!
Następnie wydrukuj je i powieś na przykład na wewnętrznych drzwiach szafy,
żeby mieć je zawsze pod ręką, gdy ubierasz się rano.
Możesz też utworzyć na pulpicie folder np. „moje stylizacje” i tam wrzucać
swoje zestawy.
Dzięki komponowaniu ubrań w zestawy rano nie będziesz miała problemu z
wybraniem odpowiedniej stylizacji. To będzie dla Ciebie duża oszczędność
czasu.

PRZYKŁADOWY ZESTAW
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