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Baggrundsfarver
Hvad kan vi lære at vores forbilleder for stil? Hvis vi kigger nærmere på deres valg af tøj og tilbehør, fremgår
det helt klar, at de vælger velsiddende tøj, der er fremstillet af de bedste materialer og har elegante og enkle
detaljer. De vælger de farver og den mode, der er mest flatterende for dem. Det er sjældent, at de bruger
mere end to eller tre farver sammen, stoffet er næsten altid ensfarvet og tilbehøret valgt med stor omhu.
Deres stil er baseret på valg af farver.
Baggrundsfarverne fungerer som et lærred hvorpå vi maler det endelige billede, når vi vælger smykker.

Ansigter og halsudskæringer
Halsudskæringer har understreget kvindelig skønhed og påvirket moden igennem århundreder.
En smuk halsudskæring er meget vigtig. Du kan anbringe smykker over og under udskæringen for at
fremhæve tøj og ansigt. Undgå at bruge halskæder eller perlekæder der ikke harmonerer med kjolens
udskæringer.

Øreringens betydning.
Der er lige så mange typer øreringe som der er læbestifter. Form og farve skal passe til ansigtsform og tøj.
Øreringe giver liv til ansigtet. Selv om du ikke bruger andre smykker, bør du altid gå med øreringe.

Rund halsudskæring.
En rund halsudskæring er den perfekte baggrund for smykker. Du kan bruge halskæder af enhver art
klassisk og tætsiddende, en perlekæde, alle typer er velegnet til en rund halsudskæring.

Den anvendelige V-udskæring
Funklende smykker klæder ansigtet. En V-udskæring er ultra elegant med en enkel halskæde, der fanger og
gengiver lys .V-udskæringen er især klædelig for en kort hals, som kommer til at virke længere. Du kan
bruge tunge halskæder til en V-udskæring, perlekæder eller hængesmykker eller begge dele.

Skjortekraver
Du kan forny skjortekraven med et hængesmykke og halskæder, så den bliver smart og nutidig.

Rullekraver
Hængesmykker er altid iøjnefaldende. Brug dem enkeltvis for en diskret virkning eller sammen med
halskæder for at opnå større virkning.

Udringede bluser.
Udringede bluser er meget flotte med ørenringe, halskæder og armbånd. Brug halskæder og brocher eller
øreclips som brocher i halsudskæringen, det er især flot til aftenbrug.

Den stropløse kjole.
Den klassiske halskæde er altid smuk. Den er meget flatterende for ansigtet. Ørenringene skal passe til
halskæden, når kjolen er stropløs.
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Lag på lag.
Hvorfor bruge en halskæde når der er plads til mange?
Nordeuropæere plejede at undgå halskæder og andre smykker i massevis, med nu er sydeuropæerne ved
at lære dem at udsmykke sig mere overdådigt.
Glæd dig over at tage mange halskæder, armbånd og ringe på og kombiner mulighederne på utallige
vidunderlige måder.
Når du bruger guld-eller sølvkæder eller perlekæder eller begge dele skaber du et look, der giver udtryk for
kreativitet og selvtillid.

Perler: Den evige klassiker
Brug en enkelt perlekæde til at fuldende din påklædning eller mange for at opnå en større virkning med
Jackie Kennedys stil. Perlekæder, perlehalsbånd og ørenringe er altid moderne.

Flere Perler
Bland en cocktail af farver og kombinationer med halskæder, der kan sættes sammen til endnu længere
kæder. To perlekæder med farvede perler kan snos sammen for at skabe et spændende halsbånd.

Sølv og Guld
Har du prøvet at gå med sølv og guldsmykker samtidigt? Denne kombination er ikke blot fantastisk flot, den
er også vidunderligt anvendelig. Vær kreativ og hægt guld og sølvkæder sammen. Gør det hele fuldendt
med en ørenring i guld og en af sølv.
Hvorfor ikke også blande guld og perler? Guld giver særlig glas til flødefarvede perler.

Flere lag.
Anbring hængesmykker på guldkæder eller et enkelt hængesmykke på en perlekæde.

Sammensætninger
Brug flere armbånd samtidig eller lav enkle halskæder ved at sætte to eller 3 armbånd sammen.

Især klædeligt for den buttede skikkelse
Sno perlekæder i kontrastfarver sammen. Du kan bruge mere end to perlekæder og blande farverne , så de
passer til dit tøj og dit humør.

Halsbånd.
Sæt kæder sammen for at skabe et pragtfuldt halsbånd til en rund halsudskæring og brug det sammen med
et hængesmykke på en spinkel kæde.
Tag to halskæder og sno dem sammen med et pyntebånd for at skabe et overdådigt smykke. Køb så vidt
muligt smykker der kan sættes sammen. Det giver flere muligheder. Prøv at sætte grå og hvide perler
sammen, de klæder hinanden, og fremhæver hudens sarte toner. Hvis din påklædning er meget enkel skal
du huske, at halsbånd og armbånd gør underværker. Ørenringe med guld og perler er meget flatterende for
ansigtet.
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Brochen fuldender værket.
En broche kan være udtryk for din individualitet og et samtaleemne.
Hertuginden af Windsor anbragte sine brocher med stort talent. Nogle gange var brochen anbragt på det
traditionelle sted – under kravebenet. Andre gange brød hun reglerne og anbragte en elegant broche midt i
halsudskæringen.
Det er nemmere at bryde reglerne i vor tid. Der er brocher til enhver anledning. Brug konventionelle brocher
og glæd dig over den klassiske stil. Brug sjove brocher og glæd dig over at vække opmærksomhed og
afføde kommentarer.

Brochens formelle placering.
Når du anbringer brochen lige under kravebenet, tiltrækker du opmærksomhed til dit ansigt og understreger
din personlighed samt farven på dit tøj.
Anbring brochen mens du forestiller dig, at hoved og skuldre er indrammet som på en TV-skærm. Sørg for at
folk ser dig ind i øjnene i stedet for at lade blikket vandre op og ned.
Husk at hvis du bruger skuldertaske, skal du anbringe brochen på den modsatte skulder.
Når du har jakke på, skal du anbringe brochen øverst eller nederst på reverset. Sørg for at brochen får plads
nok – ganske som når du vælger en plads til et billede på en væg.
Smykker udtrykker din personlighed – sæt to, tre eller flere smykker sammen. Lad smykkerne vise din
kærlighed til musik, dyr, sport. Vis hvem du er!

Find på noget nyt
Brug brocher til at pynte på tasker, hatte, hattebånd, halsbånd, saronger eller kjoleryggen. Lad brochen
supplere dit tøjs farver eller skabe kontraster.

Leg med tiden
Nutidens ure er lige så spændende og anvendelige som bælter, sko og tasker. Valgmulighederne er
endeløse – fra elegant til sporty med en lang række farver og stilarter, som passer til dit tøj og dit humør.
Du kan opnå samme variation med et eneste ur! Brug udskiftelige remme, skiver og pynt til at skifte ur efter
dit humør.

Urremme.
Til daglig vælger du guld eller sølv for at afspejle din gode smag og personlighed. Til aftenbrug vælger du
glitrende tilbehør og pynt i strålende sten for at skabe glamour.
Læderurremme og armbånd med matchende sten kan koordineres for at skabe en ekstra funklende effekt.
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Din helt personlige stil.
Det er smykkerne, der skaber helhedsindtrykket. Uden smykker er du simpelthen ikke korrekt klædt.
Fra tidernes morgen har man vidst, at pynt er tiltrækkende og tankevækkende. De kvinder der er kendt som
forbilleder for stil. Coco Chanel, Audrey Hepburn og Hertuginden af Windsor, forstod at understrege deres
legendariske stil ved at vælge det rigtige armbånd, det perfekte halssmykke, den smukkeste broche.
Uanset din skikkelse, levestil eller tøj kan du glæde dig over smykker, som gør dig chik og tidløs både til
daglig, og når du skal ud at more dig.

Den lille & buttede skikkelse.
Hvis du er lidt kraftig, skal du bruge medium til store smykker og mange smykker for at opnå en slankende
effekt. Det er bedst at bruge ensfarvet tøj. Lange lænker og halskæder henleder opmærksomheden på hele
kroppen og gør skikkelsen mere elegant-

Leg med Illusioner
Vær opmærksom på at mønstre og former kan skabe modsat effekt.
Kvinder med små skikkelser bør vælge små til medium smykker og tilbehør. Dette vil understrege deres
spinkle træk. Alt skal passe til proportionerne.

Smart i denim.
Pynt dit denimtøj med sølv – og guldkæder eller perler for et elegant look.

Hverdagens drama
Gør dit hverdagstøj til noget helt specielt ved at bruge elegante og usædvanlige, guld eller emaljesmykker.

Chic i fritidstøj
Hvorfor ikke bruge smykker når du slapper af? Grå perler er altid smarte.

Sport
Brug smykker på dit sportstøj. Kæder der hopper op og ned, kan virke distraherende, men en perfekt broche,
armbånd eller urrem kan gøre underværker.

Glamour mens du er gravid.
Glæd dig over din nye facon. Vælg en grundfarve til dit tøj og bind et tørklæde i flotte farver som bælte.
Understreg effekten med en broche eller bind et tørklæde som en sløjfe og sæt det fast med en broche.
Hvis du foretrækker at fjerne effekten fra din mave, skal du tage en ensfarvet kjole eller bukser og bluse på.
Brug lange kæder og løse armbånd. Spændende smykker henleder opmærksomheden på ansigtet og væk
fra maven. Efterhånden som maven vokser, bør du vælge større og større smykker.

God rejse
Understreg det internationale look med guld og glitrende stene. Hvad enten det gælder forretningsrejse- eller
ferierejser er tunge guldkæder ideelle. Brug jakker sammen med velsyede bukser eller gamacher for at have
det bekvemt og være velklædt.
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