
П ролетните тенденции бяха 
най–разнообразни. Широките 

ризи и туники се запазиха от зимата 
и  бяха едни от най–предпочитани-
те, тъй като имат няколко функции: 

или прикриват не толкова красивите 
форми на тялото, или пък подчерта-
ват краката. Твърде важен аксесоар 
беше и коланът. Подчертава талията 
и я прави дори по–тънка. Цветът му 
задължително трябва да контрасти-
ра с  цвета на туниката. Целият чар 
на тази комбинация се крие как-
то в  цялостния спортен outfit, така 
и  в  елегантния силует на дамските 
крачета надолу.

Излючително модерни бяха шли-
ферите или така наречените тренч-
коти. Не само че са супермодни, но 
и  събират всички околни погледи. 
Все повече момичета залагат и  на 
цветните шлифери (жълти, червени, 
сини), защото с  тях освежават ця-
лостното си излъчване.

Характерни бяха ярките цветове. 
Забравени бяха сивото, кафявото 
и изобщо всичко тъмно и беше зало-
жено на жълтото, зеленото, розово-
то и  лилавото. 
А к ц е н т ъ т 
определе-
но падна 
в ъ р х у 
ж ъ л т и я 
ц в я т . 

И ако той ви се струва ретро или де-
моде – значи много грешите.

Обувките бяха на двете крайности: 
от абсолютно равни до толкова висо-
ки, че преспокойно можете да пропус-
нете няколко тренировки във фитне-
са, защото след два–три часа върху 
тях мускулната треска ви е  гаранти-
рана. Сладките „пантофки“ (модерни 
още от миналата пролет) бяха в ярки 
цветове с  блестящи тъкани. Изклю-
чително удобни за преследване на 
градския транспорт или за дълги пар-
кови разходки. За вечерни излизания 
и дискотеки високите обувки бяха аб-
солютно задължителни, просто няма 
как да се мине без тях при положе-
ние, че придават на възрастта още по 
една–две годинки отгоре.

Сред най–носените аксесоари 
бяха масивните цветни гривни и го-
леми обеци отново с  цвета на дре-
хите. Малки чантички и  закачливи 

панделки също пасваха на 
фриволния външен вид.

Най-добре е  всичко 
да видите сами. 

както всяка ПРолет, младежта сеРиозно обмисли какво да обле-
Че. жълто и Розово, аксесоаРи и шлифеРи – това беше само Част 
от най–актуалното в  модните тенденции. естествено, всиЧки 
тъРсеха модни и изГодни тРендове, искаха все ПовеЧе и ПовеЧе 
фешън дРехи и ставаха адски кисели, ако не се хаРесаха. лоГиЧ-
но – всеки тийнейджъР знае, Че дРехите са една от най-важните 
ПРедПоставки за щастие.

Какво облякоха
българските  

тийнове
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