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מדריך הסטיילינג שילמד אותך להתלבש בצורה המחמיאה לך ביותר, מדריך הסטיילינג שילמד אותך להתלבש בצורה המחמיאה לך ביותר, מדריך הסטיילינג שילמד אותך להתלבש בצורה המחמיאה לך ביותר, מדריך הסטיילינג שילמד אותך להתלבש בצורה המחמיאה לך ביותר, 

        ולהרגיש יפה ונשית בכל יום ובכל מצב:ולהרגיש יפה ונשית בכל יום ובכל מצב:ולהרגיש יפה ונשית בכל יום ובכל מצב:ולהרגיש יפה ונשית בכל יום ובכל מצב:

        

בלי בלי בלי בלי     - - - - כי גם את יכולה להיראות יותר גבוהה ורזה, ולקבל המון מחמאות כי גם את יכולה להיראות יותר גבוהה ורזה, ולקבל המון מחמאות כי גם את יכולה להיראות יותר גבוהה ורזה, ולקבל המון מחמאות כי גם את יכולה להיראות יותר גבוהה ורזה, ולקבל המון מחמאות 

        לרדת אפילו גרם במשקל!לרדת אפילו גרם במשקל!לרדת אפילו גרם במשקל!לרדת אפילו גרם במשקל!

  

אני מאמינה שעד לא מזמן גם את חשבת כמוני שסטיילינג אישי נועד רק אני מאמינה שעד לא מזמן גם את חשבת כמוני שסטיילינג אישי נועד רק אני מאמינה שעד לא מזמן גם את חשבת כמוני שסטיילינג אישי נועד רק אני מאמינה שעד לא מזמן גם את חשבת כמוני שסטיילינג אישי נועד רק 

נשים עשירות שיכולות להרשות לעצמן, סלבס  - - - - וד מסוימות וד מסוימות וד מסוימות וד מסוימות לנשים מאלנשים מאלנשים מאלנשים מא

שמצולמות על ידי משטרת האופנה, או פאשניסטיות שמכורות לשופינג... 

אבל היום בטח כבר יצא לך לשמוע שעצה טובה מסטייליסטית מקצועית 

יכולה לתרום ולעזור לך להיראות הכי טוב שאת יכולה בכל יום, כל מצב 

עבודה, בעסק או בפגישות מול קהל, במפגשים ב –וכל שלב בחיים 

חברתיים, דייטים או אירועים, ביציאה לסידורים או אפילו בגינה עם 

הילדים.  כי בסופו של דבר, בכל מקום בו אנו נמצאת, את בוודאי שמחה 

להרגיש יפה ונשית בתוך הבגדים שבחרת, לדעת שמה שלבשת הכי 

  ☺מתאים לך ולקצור מחמאות 

  

 סטייליסטית אישית אני פוגשת הרבה נשים מכל הסוגים,סטייליסטית אישית אני פוגשת הרבה נשים מכל הסוגים,סטייליסטית אישית אני פוגשת הרבה נשים מכל הסוגים,סטייליסטית אישית אני פוגשת הרבה נשים מכל הסוגים,בעבודתי כבעבודתי כבעבודתי כבעבודתי כ

שממש אין להן סבלנות  אלויודעות ואוהבות להתלבש יפה, וגם ה

מבקשות ורוצות לקבל  - להתעסק עם הבגדים... כולן בדיוק כמוני וכמוך 

עוד טיפים מעשיים איך להתלבש בצורה מחמיאה, ובעיקר איך לטשטש 

שמציק להן. לכולנו יש את המחשבה את הבטן, האגן וכל איזור אחר 

שאנחנו חייבות לעשות דיאטה, ניתוח פלסטי או פעילות גופנית כדי 

את המדריך הזה כתבתי עבורך, האישה  !!!!אבל זה לא נכוןאבל זה לא נכוןאבל זה לא נכוןאבל זה לא נכוןלהיראות טוב, 

ולא כשהיא תרד במשקל,  מהיוםמהיוםמהיוםמהיוםשרוצה להתלבש בצורה מחמיאה 

  כשיהיה לה זמן לעצמה, כשיהיה לה כסף, ועוד...
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    - - - - ים הבאים תגלי איך להתלבש בצורה שמתאימה למבנה הגוף שלך ים הבאים תגלי איך להתלבש בצורה שמתאימה למבנה הגוף שלך ים הבאים תגלי איך להתלבש בצורה שמתאימה למבנה הגוף שלך ים הבאים תגלי איך להתלבש בצורה שמתאימה למבנה הגוף שלך בדפבדפבדפבדפ

שאת אוהבת  האזוריםאיך ליצור אשליות אופטיות נכונות שיבליטו את 

ויטשטשו את אלה שפחות... איך להתחבר ליתרונות הטבעיים והנכסים 

לפי הנושאים  לוהכוהטובים בהם התברכת, ולהוציא מהם את המיטב, 

מעסיקים אותך, ועם תמונות להמחשה (שימי לב הגוף השונים ש ואזורי

שהתמונות ממחישות את העקרונות גם אם הפריטים המופיעים בהן הם 

  לא תמיד הסגנון שלך). 

  

להבין את הבסיס ולדעת איך להבין את הבסיס ולדעת איך להבין את הבסיס ולדעת איך להבין את הבסיס ולדעת איך     - - - - זה הצעד הראשון בעולם הסטיילינג זה הצעד הראשון בעולם הסטיילינג זה הצעד הראשון בעולם הסטיילינג זה הצעד הראשון בעולם הסטיילינג 

בהתאם למה שאת אוהבת  להתאים גזרה נכונה למבנה הגוף שלך.להתאים גזרה נכונה למבנה הגוף שלך.להתאים גזרה נכונה למבנה הגוף שלך.להתאים גזרה נכונה למבנה הגוף שלך.

שך כל אחת תבנה את המלתחה שלה לפי ופחות אוהבת בגופך.בהמ

  מתאים רק לה.הנון, האישיות ,הצבעים וסדר היום הסג

  

אני מבטיחה לך שאחרי שתקראי את המדריך ותיישמי את הטיפים אני מבטיחה לך שאחרי שתקראי את המדריך ותיישמי את הטיפים אני מבטיחה לך שאחרי שתקראי את המדריך ותיישמי את הטיפים אני מבטיחה לך שאחרי שתקראי את המדריך ותיישמי את הטיפים 

        שריכזתי כאן עבורך, שריכזתי כאן עבורך, שריכזתי כאן עבורך, שריכזתי כאן עבורך, 

תקבלי המון מחמאות ותשומת לב, ותרגישי שאת פשוט יותר נהנית תקבלי המון מחמאות ותשומת לב, ותרגישי שאת פשוט יותר נהנית תקבלי המון מחמאות ותשומת לב, ותרגישי שאת פשוט יותר נהנית תקבלי המון מחמאות ותשומת לב, ותרגישי שאת פשוט יותר נהנית 

        להתלבש!להתלבש!להתלבש!להתלבש!
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ים ולפני שאני פורשת בפנייך את כל הידע ים ולפני שאני פורשת בפנייך את כל הידע ים ולפני שאני פורשת בפנייך את כל הידע ים ולפני שאני פורשת בפנייך את כל הידע כדי שתקבלי תיאבון לחידושכדי שתקבלי תיאבון לחידושכדי שתקבלי תיאבון לחידושכדי שתקבלי תיאבון לחידוש

והטיפים, הנה דוגמא לשינוי המדהים שסטיילינג אישי יכול ליצור והטיפים, הנה דוגמא לשינוי המדהים שסטיילינג אישי יכול ליצור והטיפים, הנה דוגמא לשינוי המדהים שסטיילינג אישי יכול ליצור והטיפים, הנה דוגמא לשינוי המדהים שסטיילינג אישי יכול ליצור 

        בקלות:בקלות:בקלות:בקלות:

ממראה יומיומי ושגרתי של ג'ינס וטי שרט בגזרות שאינן מדויקות לגוף 

שלה, למדה איילת איך להתלבש בצורה המחמיאה לה ביותר, בסגנון 

  .תיכימעניין ונכון היוצר מראה רזה וח

 

  אחרי                                              לפני                                

  

  

הרבה אנשים שראו את התמונות האלה לא קלטו בהתחלה שזוהי אותה 

  .. בחורה בשלושתן.

  ☺מטופחת יותר, אבל בעיקר רזה יותר כי אחרי השינוי היא נראית 

  

  קדימה, בואי נתחיל!קדימה, בואי נתחיל!קדימה, בואי נתחיל!קדימה, בואי נתחיל!    - - - - צאות דומות צאות דומות צאות דומות צאות דומות אם גם את רוצה להגיע לתואם גם את רוצה להגיע לתואם גם את רוצה להגיע לתואם גם את רוצה להגיע לתו
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        ????אז איך להיראות רזה יותראז איך להיראות רזה יותראז איך להיראות רזה יותראז איך להיראות רזה יותר

לא משנה באילו נתונים התברכת, רוב הסיכויים שאת רוצה להיות רזה לא משנה באילו נתונים התברכת, רוב הסיכויים שאת רוצה להיות רזה לא משנה באילו נתונים התברכת, רוב הסיכויים שאת רוצה להיות רזה לא משנה באילו נתונים התברכת, רוב הסיכויים שאת רוצה להיות רזה 

   יותר, כי זה המסר התרבותי והסביבתי שאנחנו מקבלות מגיל צעיר מאוד.יותר, כי זה המסר התרבותי והסביבתי שאנחנו מקבלות מגיל צעיר מאוד.יותר, כי זה המסר התרבותי והסביבתי שאנחנו מקבלות מגיל צעיר מאוד.יותר, כי זה המסר התרבותי והסביבתי שאנחנו מקבלות מגיל צעיר מאוד.

  

אז למרות שאני דווקא אוהבת את המראה הנשי המקומר, הנה כמה 

ם לעזור לכל אחת להיראות חטובה יותר במקומות טיפים שיכולי

הנכונים. המטרה העיקרית היא להפנות את המבט של האנשים לאזורים 

"הרזים יותר" אלה שאנחנו יותר אוהבות בגופנו, כמו פנים, צוואר, 

כתפיים ,רגליים ועוד. לשם כך עלינו לשים לב לשלושת העקרונות 

  הבאים:

 

זהו הכלל הראשון והבסיסי  - תאימים תאימים תאימים תאימים . להשתמש בבגדים תחתונים מ. להשתמש בבגדים תחתונים מ. להשתמש בבגדים תחתונים מ. להשתמש בבגדים תחתונים מ1111

  למראה מחמיא ורזה יותר.

 

עם פריטים, גזרות, תכשיטים  - . ליצור מראה כללי ארוך וצר יותר . ליצור מראה כללי ארוך וצר יותר . ליצור מראה כללי ארוך וצר יותר . ליצור מראה כללי ארוך וצר יותר 2222

ואביזרים מתאימים (בהמשך המדריך תמצאי פירוט איך לעשות זאת 

  בהתייחס לאזורי הגוף השונים).

 

כמה  להבליט ולקשט אותם -  . לטשטש את האזורים המלאים יותר. לטשטש את האזורים המלאים יותר. לטשטש את האזורים המלאים יותר. לטשטש את האזורים המלאים יותר3333

  שפחות.
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        איך להיראות גבוהה יותר?איך להיראות גבוהה יותר?איך להיראות גבוהה יותר?איך להיראות גבוהה יותר?

יצירת מראה גבוה יותר מוסיף לאשליית הרזון, וחשוב במיוחד לנשים יצירת מראה גבוה יותר מוסיף לאשליית הרזון, וחשוב במיוחד לנשים יצירת מראה גבוה יותר מוסיף לאשליית הרזון, וחשוב במיוחד לנשים יצירת מראה גבוה יותר מוסיף לאשליית הרזון, וחשוב במיוחד לנשים 

        שלא מרוצות מגובהן.שלא מרוצות מגובהן.שלא מרוצות מגובהן.שלא מרוצות מגובהן.

כדי להיראות גבוהות יותר מומלץ ללבוש בגדים שיוצרים אשליה של 

  אורך, לדוגמה:

צבע אחיד ככל שניתן מראש עד רגליים (בשפה מקצועית זה נקרא  -

  ע מונו כרומטי).צב

פסי אורך, הדפסים או טקסטורות על הבד שיוצרות קווי אורך יגרמו  -

  לך להיראות ארוכה יותר.

אורך המכנס, החצאית או השמלה צריך להיות ארוך עד הקרסוליים  -

(מקסי), או של שתי אצבעות מעל הברכיים ומעלה. כל האורכים 

 ב יותר.) יוצרים מראה גוף נמוך ורח¾שבאמצע (למשל אורך 

 .אה צר וארוךעליונות פתוחות יוצרות קווי אורך ועל כן גם מר -

  שרשראות ארוכות וצעיפים דקים וארוכים. - כנ"ל לגבי אביזרים  -

 

בתמונה הבאה תוכלי לראות מספר דוגמאות לפריטים היוצרים בתמונה הבאה תוכלי לראות מספר דוגמאות לפריטים היוצרים בתמונה הבאה תוכלי לראות מספר דוגמאות לפריטים היוצרים בתמונה הבאה תוכלי לראות מספר דוגמאות לפריטים היוצרים  -

 אשליה של מראה ארוך יותר:אשליה של מראה ארוך יותר:אשליה של מראה ארוך יותר:אשליה של מראה ארוך יותר:
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        איך לטשטש את הבטן?איך לטשטש את הבטן?איך לטשטש את הבטן?איך לטשטש את הבטן?

וני הבטן היא האזור בגוף שהכי וני הבטן היא האזור בגוף שהכי וני הבטן היא האזור בגוף שהכי וני הבטן היא האזור בגוף שהכי זוהי "שאלת מליון הדולר", שכן מניסיזוהי "שאלת מליון הדולר", שכן מניסיזוהי "שאלת מליון הדולר", שכן מניסיזוהי "שאלת מליון הדולר", שכן מניסי

   מפריע לרוב הנשים.מפריע לרוב הנשים.מפריע לרוב הנשים.מפריע לרוב הנשים.

קשור לפעמים לנתוני הגוף זה  אם יש לך בטן עגולה, בולטת או רחבה

והמבנה הטבעי שלך, ולפעמים להשמנה עקב הריונות, גיל ועוד. גם 

התעמלות לא תמיד עוזרת בהשטחת הבטן, וידוע שכאשר מורידים 

למרבה המזל יש לנו את הבגדים  במשקל לרוב הבטן "יורדת" אחרונה...

שיכולים לטשטש, לצמצם ולהצר את מראה הבטן, וליצור אשליה של 

או "בטן הריונית" קטנה  קימורים גם אם יש לנו "צמיגים" סביב המותניים

  ותמידית... 

  

  איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?

חשוב לא להבליט את הבטן ע"י הדפסים וקישוטים, אלא למשוך את 

יותר מחמיאים שאנו אוהבות בגוף שלנו כמו רגליים, תשומת לב לאזורים 

        צוואר, פנים וכדומה. כמו כן שימי לב לבחירת פריטי לבוש שונים:

  חולצות:חולצות:חולצות:חולצות:

    הרחק מהבטן אל  עם מחשוף עמוק שמעביר את תשומת הלב .1

 הצוואר והחזה.

   שיוצרות קימורים  -סימטריות ובמראה שכבות -חולצות מעטפה, א .2

 באזור המותניים.

 ולצות כהות.ח .3

 יקות, חולצות ארוכות ורפויות.טונ .4

שתמשי בבדים רכים ונשפכים, אך מחויטים (חולצות גדולות מידי ה .5

  הבטן אך יוצרות   לא עושות את העבודה כי הן אמנם מסתירות את

את  רבה יותר גדול מהמציאות ומסתיריםאשליה של פלג גוף עליון ה

  של הגוף).   האמתיתהמותן והפרופורציה 
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    כדאי להימנע מחולצות צמודות ומתוחות (להרבה נשים יש הרגל   .6

 למתוח את החולצות כדי להסתיר את כל הבטן ואיזור האגן, ותוך  

 כדי כך הן מבליטות את הבטן).

   , רצועות קשירהחולצות שעוטפות את הבטן עם ללבוש: ללבוש: ללבוש: ללבוש:  לא מומלץלא מומלץלא מומלץלא מומלץ .7

     ריקות, חולצות עם הדפסי פסים רוחביים, חולצות צמודות או מב

 וחולצות עם הדפסים וקישוטים באזור הבטן. 

  ז'קטים:ז'קטים:ז'קטים:ז'קטים:

  קטים מחויטים וארוכים שמטשטשים את הבטן.’בחרי ז  .1

עליוניות וקרדיגנים פתוחים ומתרחבים (עם סגירת כפתור עליון)  . 2

  מצמצמים את אזור הבטן, ויוצרים צללית צרה יותר.      

   מכנסיים:מכנסיים:מכנסיים:מכנסיים:

אסוף את הבטן הוא הכלל החשוב ביותר, מכנס גבוה מבד טוב אשר י .1

 "מעלים" ומצמצם את מראה הבטן.לרוב מכנס טוב 

מכנס בגזרה רחבה, ישרה או מתרחבת יאזן בין הבטן לרגליים, כך  .2

             שהיא לא תיראה בולטת.

  שמלות:שמלות:שמלות:שמלות:

  . באופן כללי שמלות יוצרות מראה נשי ומחמיא לנשים בכל המידות.1

   סימטריות, עם משחק -ת ישרות, מחויטות, א. מומלץ ללבוש שמלו2

  צבעים וטקסטורות שמבליטים את הקימורים הנשיים (שגם אם הם     

        ניתן להדגיש אותם). –לא תמיד ברורים     

  חצאיות:חצאיות:חצאיות:חצאיות:

    יש להימנע מחצאיות צרות וצמודות  –רות, מחויטות ומתרחבות קצ   .1

        .שמבליטות את הבטן לעומת האגן והרגליים הצרות 

  עד הברך, כדי שיחשפו ויבליטו שוקיים צרות. -אורך מומלץ . 2
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 בגדים תחתונים:בגדים תחתונים:בגדים תחתונים:בגדים תחתונים:

 בה אשר תחזיק היטב את החזה, תריםחשוב להקפיד על חזייה טו .1

מקום להבליט את האזור הצר של הצלעות  ןתיתאותו מאזור הבטן, 

ותיצור מראה כללי מחוטב ורזה יותר. חזה גדול שלא ממוקם טוב יוצר 

יותר  של מראה רחב, מסתיר את המותן ויוצר אשליה של בטןאשליה 

 גדולה ממה שהיא בפועל. 

תחתונים טובים וגבוהים יאספו את הבטן. חשוב שיהיו במידה  .2

מתאימה ולא הדוקה מדי כדי שלא יצרו חיתוכים ובליטות הנראים 

 דרך הבגד.    

 אקססוריז:אקססוריז:אקססוריז:אקססוריז:

  ארוך ויטשטשו בטן צעיפים ושרשראות ארוכות ודקות יקנו מראה צר ו. 1

  בולטת.    

  כדאי להימנע מחגורות, או תיקים גדולים ותפוחים באזור הבטן. .2

 

בתמונה זו תוכלי לראות דוגמאות לפריטי לבוש שונים המומלצים בתמונה זו תוכלי לראות דוגמאות לפריטי לבוש שונים המומלצים בתמונה זו תוכלי לראות דוגמאות לפריטי לבוש שונים המומלצים בתמונה זו תוכלי לראות דוגמאות לפריטי לבוש שונים המומלצים 

        לטשטוש הבטן:לטשטוש הבטן:לטשטוש הבטן:לטשטוש הבטן:
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        איך לטשטש חזה גדול?איך לטשטש חזה גדול?איך לטשטש חזה גדול?איך לטשטש חזה גדול?

אך אם  לחלק מאיתנו זה נשמע אולי מוזר שחזה גדול נחשב כ"בעיה"...לחלק מאיתנו זה נשמע אולי מוזר שחזה גדול נחשב כ"בעיה"...לחלק מאיתנו זה נשמע אולי מוזר שחזה גדול נחשב כ"בעיה"...לחלק מאיתנו זה נשמע אולי מוזר שחזה גדול נחשב כ"בעיה"...

שהוא יוצר מראה מלא, ולכן יש  ןמניסיוול את בטח יודעת יש לך חזה גד

        .באזורלהצר את המראה שלו ולהקפיד לא להוסיף עוד נפח מיותר 

        איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?

חובה לרכוש חזייה טובה במידה נכונה  אשר תמקם את החזה  .1

במקום הראוי לו, תרים אותו, תיצור חלוקה מתאימה בין שני צדדיו 

 שלו. ואף תקטין את המראה

 חזייהלצערי היום בחנויות לא מודדים או נותנים את הכלים למצוא (   

במידה הנכונה ורוב הנשים לא יודעות מה המידה המתאימה להן לכן 

בתחום או להתייעץ עם  מומלץ לקנות בחנויות שמתמחות

  .)סטייליסטית

בחרי חולצות כמה שיותר חלקות, ללא קישוטים והדפסים באזור  .2

 למשוך תשומת לב יתרה ולא להוסיף נפח. החזה, כדי לא

חולצות עם מחשוף עמוק, מראה שכבות ובדים נשפכים יחמיאו לחזה  .3

 גדול.

השתמשי בעליוניות, וסטים וז'קטים פתוחים שיצרו מראה ארוך יותר  .4

 וצללית צרה יותר.

סגירה של כפתור אחד או קשירה בסריג יצרו מראה מקומר ויחמיאו  .5

 לגופך.

ע"י צבע,  - אחרים בגוף כמו צוואר, כתפיים ורגליים  הבליטי אזורים .6

 תכשיטים ואביזרים.

שרשראות וצעיפים יכולים ליצור מראה ארוך וצר יותר, אך חשוב  .7

אורך השרשרת צריך להסתיים מתחת  -להקפיד על אורך מתאים 

    לחזה כדי לא להוסיף עליו נפח מיותר.
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הימנעי מחולצות סגורות, צמודות ומבליטות חזה, מגופיות עם  .8

  ביחס לחזה.כתפיות צרות אשר יוצרות מראה לא פרופורציונאלי 

 

  

            גדול.גדול.גדול.גדול.    בתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיחמיאו לך אם התברכת בחזהבתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיחמיאו לך אם התברכת בחזהבתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיחמיאו לך אם התברכת בחזהבתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיחמיאו לך אם התברכת בחזה
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        איך לטשטש ירכיים, אגן או ישבן גדול?איך לטשטש ירכיים, אגן או ישבן גדול?איך לטשטש ירכיים, אגן או ישבן גדול?איך לטשטש ירכיים, אגן או ישבן גדול?

בדרך בדרך בדרך בדרך     או ישבן רחבאו ישבן רחבאו ישבן רחבאו ישבן רחב    אגן ים תיכוני"אגן ים תיכוני"אגן ים תיכוני"אגן ים תיכוני"אם יש לך כמו להרבה נשים בארץ "אם יש לך כמו להרבה נשים בארץ "אם יש לך כמו להרבה נשים בארץ "אם יש לך כמו להרבה נשים בארץ "

ניתן ליצור אשליה של     לשם כךכלל תהיה לך משאלה לטשטש אותו. כלל תהיה לך משאלה לטשטש אותו. כלל תהיה לך משאלה לטשטש אותו. כלל תהיה לך משאלה לטשטש אותו. 

  הצרה באזורים הללו, ועדיין לשמור על מראה נשי וסקסי.

        איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?

כדאי ללבוש בגדים שלא מבליטים או מקשטים את אזור האגן, הירכיים 

  והישבן ולהבליט אזורים יפים אחרים.

         ליצור פרופורציה מתאימה אל מול החלק העליון של הגוף, כדי שלא  יש -

        .ייראה צר יותר מהאגן   

            מכנסיים:מכנסיים:מכנסיים:מכנסיים:

בגזרת אמצע (לא נמוכה ולא גבוהה מדי) שיחמיאו לאגן ויצרו אשליה  .1

        שהוא קטן יותר.

צבעים כהים וחלקים, ללא שפשופים, קישוטים וכיסים המושכים ב .2

    לאזור.תשומת לב 

הרחב ביותר  מהאזוראו רחבה, הנופלים בצורה מחמיאה בגזרה ישרה  .3

    של האגן.

    הימנעי ממכנסיים צמודים המבליטים את האגן והישבן. .4

            חולצות:חולצות:חולצות:חולצות:

    ללבוש חולצות צבעוניות מעניינות ומקושטות, שימשכו את  . מומלץ1

  תשומת לב מהאגן לאזורים אחרים בגוף.    

  ל האגן, אלא מעליו או . החולצה לא צריכה להסתיים בקו הכי רחב ש2

  מתחתיו.    

  . מומלץ לבחור חולצות רפויות שאינן נצמדות אל הישבן, ולא למתוח 3

  אותן.    

  

        

        



  

 

13

   חצאיות ושמלות:חצאיות ושמלות:חצאיות ושמלות:חצאיות ושמלות:

  . כמעט תמיד יחמיאו לגזרה הנשית שלך.1

  או גזרות ישרות.  A. העדיפי גזרות2

        . הימנעי מגזרות צמודות וגזרת עפרון שיבליטו את האגן.3

  ף בצבע חלק ולא מקושקש או מבריק.ק תחתון עדי. חל4

        הימנעי מבדים עבים מאוד שיוסיפו נפח לאגן..  5

  נעליים:נעליים:נעליים:נעליים:

  .ארוך יותר, והישבן יראה קטן יותרנעלי עקב ייצרו מראה 

  

        בתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיחמיאו לך אם יש לך אגן רחב:בתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיחמיאו לך אם יש לך אגן רחב:בתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיחמיאו לך אם יש לך אגן רחב:בתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיחמיאו לך אם יש לך אגן רחב:
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        איך לטשטש כתפיים רחבות?איך לטשטש כתפיים רחבות?איך לטשטש כתפיים רחבות?איך לטשטש כתפיים רחבות?

תוכלי  אם את בעלת כתפיים רחבות, או חלק גוף עליון רחב יותר מהאגן,אם את בעלת כתפיים רחבות, או חלק גוף עליון רחב יותר מהאגן,אם את בעלת כתפיים רחבות, או חלק גוף עליון רחב יותר מהאגן,אם את בעלת כתפיים רחבות, או חלק גוף עליון רחב יותר מהאגן,

        ליצור מראה יותר פרופורציונאלי שייראה מאוזן יותר עם החלק התחתון.

        איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?

        חולצות:חולצות:חולצות:חולצות:

עמוק המאריך את החלק  Vחולצות: חלקות ובהירות, בעלות מחשוף  .1

  יותר.העליון ויוצר מראה צר 

כדי לשמור על פרופורציה נכונה של  - חולצות קולר עם כתפיות עבות  .2

  רוחב הבגד עם רוחב הכתפיים.

 גופיות עם כתפייה רחבה (גופיות סבא). .3

לא מומלץ ללבוש: חולצות רוחב ומחשוף סירה, תפרים מתחת לכתף,  .4

 שרוולים תפוחים וקישוטים באזור הכתפיים.

   מכנסיים:מכנסיים:מכנסיים:מכנסיים:

  תשומת הלב וליצור מראה רחב יותר כדי להתאזן  צריכים למשוך את . 1

  לכן נבחר מכנסיים רחבים הממלאים את החלק  –עם הכתפיים                  

  התחתון, עם כיסים, שפשופים, הדפסים וקישוטים.     

לא מומלץ ללבוש מכנסי סקיני וטייץ אשר ידגישו את הרגליים הצרות  .3

  לעומת הכתפיים הרחבות.

  שמלות וחצאיות:שמלות וחצאיות:שמלות וחצאיות:שמלות וחצאיות:

  המותן והירכיים. אזוראו פעמון הנותנות נפח מאזן  Aת גזר . 1

  בעלות הדפסים גדולים שימשכו את תשומת הלב לחלק התחתון. . 2

    ז'קטים ועליוניות:ז'קטים ועליוניות:ז'קטים ועליוניות:ז'קטים ועליוניות:

שרוולונים, וסטים ועליוניות פתוחות, אשר יוצרים מראה ארוך וצר יותר, 

  ומטשטשים את רוחב הכתפיים.
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   אקססוריז:אקססוריז:אקססוריז:אקססוריז:

  שכו תשומת לב מהכתפיים אל הפנים.עגילים מרשימים ימ . 1

  שרשראות ארוכות יגרמו לפלג הגוף העליון להיראות צר וארוך. . 2

  .הכתפיים ים מחויטים שמבליטים ומרחיבים אתלא מומלץ ללבוש ז'קט . 3

  

        בתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיחמיאו לך אם יש לך כתפיים רחבות:בתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיחמיאו לך אם יש לך כתפיים רחבות:בתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיחמיאו לך אם יש לך כתפיים רחבות:בתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיחמיאו לך אם יש לך כתפיים רחבות:
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        איך ליצור מותן?איך ליצור מותן?איך ליצור מותן?איך ליצור מותן?

בעלת מראה גוף ישר, כלומר ללא מותן מודגשת או קימורים, את  אם את

בטח רוצה מראה נשי ומקומר יותר ולא חשוב באיזו מידה את (יש גם 

נשים רזות מאוד בעלות מבנה ישר). תוכלי בקלות ליצור אשליה של מותן 

צרה ומבנה מאוזן יותר בעזרת בגדים היוצרים אלכסונים על הגוף, משחק 

  בדים, ושילוב של בגדים רחבים וצרים.בין קווים ו

  

  איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?

        חולצות: חולצות: חולצות: חולצות: 

כדאי להרחיב קצת את מראה הכתפיים לעומת המותן, כדי ליצור  .1

אשליה של שונות ברוחב של שני האזורים והרגשה שהמותן צרה יותר 

  מהכתפיים.

ת או גזרת קימונו יעשו את חולצות עם נפילת בד, רבידה, מעטפ .2

  .העבודה

 ןללבוש חולצות רחבות עם חגורה באזור המותן או להכניסמומלץ  .3

 למכנסיים.

סימטריות, כיווצים, משחק של צבעים ודוגמאות שיוצרות -חולצות א .4

 אשליה של מותן.

יש להימנע מחולצות צמודות וחולצות עם פסים לרוחב אשר ידגישו  .5

  את חוסר המותן.

        : : : : וז'קטיםוז'קטיםוז'קטיםוז'קטיםעליוניות עליוניות עליוניות עליוניות 

 ת. סימטרי-בעלי רכיסה אלכסונית, א .1

ז'קטים מתרחבים באזור המותן יצרו מראה של אגן רחב יותר ומותן  .2

 צרה. 

יש להימנע מעליוניות צמודות או מרובעות ורכיסה כפולה של   .3

ז'קטים, שיעשו את העבודה ההפוכה וידגישו את המראה ה"מלבני" 

  של הגוף.
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   מכנסיים:מכנסיים:מכנסיים:מכנסיים:

חבות . מכנסיים שיוצרים אשליה שהאגן רחב יותר מהמותן: גזרות ר1

ומתרחבות, מכנסי פנסים, גזרת "קופיקו" עם כיסים בצדדים, מכנסי 

  דייגים.

  ) ומשופשפים."בוי פרנד". ג'ינסים רחבים (גזרת 2

   חצאיות ושמלות:חצאיות ושמלות:חצאיות ושמלות:חצאיות ושמלות:

חצאיות בגזרות בלון, או עם כיווצים באזור המותן, ירחיבו את איזור  .1

 האגן ויצרו אשליה של מותן מודגשת.

 שמלות רחבות עם חגורה. .2

 שמתרחבות מאזור המותן.  Aות וחצאיות בגזרהשמל .3

  חגורות:חגורות:חגורות:חגורות:

  נבחר חגורות קשירה ואלכסוניות, ונימנע מחגורות עבות על המותן.

  

בתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיעזרו לך ליצור מראה מקומר ונשי גם בתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיעזרו לך ליצור מראה מקומר ונשי גם בתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיעזרו לך ליצור מראה מקומר ונשי גם בתמונה זו תוכלי לראות פריטים שיעזרו לך ליצור מראה מקומר ונשי גם 

  אם אין לך מותן מודגשת:אם אין לך מותן מודגשת:אם אין לך מותן מודגשת:אם אין לך מותן מודגשת:
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        איך לטשטש זרועות מלאות או רפויות?איך לטשטש זרועות מלאות או רפויות?איך לטשטש זרועות מלאות או רפויות?איך לטשטש זרועות מלאות או רפויות?

ת קשורות הרבה פעמים למבנה גוף תורשתי או ת קשורות הרבה פעמים למבנה גוף תורשתי או ת קשורות הרבה פעמים למבנה גוף תורשתי או ת קשורות הרבה פעמים למבנה גוף תורשתי או ידיים עבות או מתדלדלוידיים עבות או מתדלדלוידיים עבות או מתדלדלוידיים עבות או מתדלדלו

ויכולות להופיע גם אצל נשים רזות. על ידי לבוש נכון תוכלי ליצור  גיל,גיל,גיל,גיל,

  מראה ארוך וצר של היד.

  

  איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?

הכלל החשוב ביותר הוא לא להבליט את האזור הכי רחב ביד, וזאת  .1

יותר, אלא על ידי כך שנדאג שאורך השרוול לא יסתיים באזור הרחב ב

  יהיה ארוך יותר מהנקודה הרחבה של היד או קצר יותר.

ומדגישות את אמות היד  מאריכות ומחמיאות לזרועות עבות¾ חולצות 

 הצרות.

צור ליד מראה ארוך במקרים מסוימים עדיף שרוול קצר או גופיה כדי לי .2

 יותר וצר. 

ם, נבחר חולצות עם שרוולים חלקים ללא קישוטים וכיווצים מיותרי .3

 שכים תשומת לב לאזור הזרועות.ונימנע משרוולים תפוחים שמו

 ף יחמיאו ויטשטשו את הזרועות.חולצות קימונו ועטל .4

 ל היד ע"י צמיד או שעון בולט.הדגישי את האזור הצר ש .5

  ת או חולצות בסיומת גומי בשרוול.הימנעי מחולצות צמודו .6
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        איך לטשטש קרסוליים רחבים?איך לטשטש קרסוליים רחבים?איך לטשטש קרסוליים רחבים?איך לטשטש קרסוליים רחבים?

רחב הינו מבנה גנטי של הגוף, היוצר מראה כבד רחב הינו מבנה גנטי של הגוף, היוצר מראה כבד רחב הינו מבנה גנטי של הגוף, היוצר מראה כבד רחב הינו מבנה גנטי של הגוף, היוצר מראה כבד     במקרים רבים קרסולבמקרים רבים קרסולבמקרים רבים קרסולבמקרים רבים קרסול

ומקשה על רכישת מכנסיים צרים ומגפיים. על ידי לבוש  ורחב לרגליים,ורחב לרגליים,ורחב לרגליים,ורחב לרגליים,

נכון תוכלי לטשטש את אזור הקרסוליים וליצור להן מראה ארוך וצר 

  יותר.

  

  איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?איך עושים את זה?

אורך המכנס או החצאית צריכים להסתיים לפני או אחרי האזור הרחב  .1

 רסול.של הק

 מכנס ישר או מתרחב יטשטשו את הקרסוליים הרחבים. .2

חצאית או מכנסיים בעלי עיצוב מיוחד יכולים לעשות את העבודה  .3

 ולמשוך את תשומת הלב לאזורים גבוהים ומחמיאים יותר.

 יש להימנע מנעליים ומגפיים שמסתיימים באזור הרחב ביותר. .4

 ך ונשי יותר.נעלי עקב, סנדלים וכפכפים יצרו לרגל מראה ארו .5

 מגפיים גבוהים בתוספת גומי בצד יחמיאו ויצרו מראה רגל ארוכה וצרה. .6

  גרביונים כהים עם צבע נעל זהה יצרו מראה נשי ומחמיא. .7

צבע נעליים בהיר ישתלב עם צבע העור, וימשוך פחות תשומת לב  .8

 לקרסול.
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        לסיום, לאחר שהצרנו, הרחבנו, הארכנו וטשטשנו...לסיום, לאחר שהצרנו, הרחבנו, הארכנו וטשטשנו...לסיום, לאחר שהצרנו, הרחבנו, הארכנו וטשטשנו...לסיום, לאחר שהצרנו, הרחבנו, הארכנו וטשטשנו...

        

ה שכעת את יודעת טוב יותר מה מתאים לך, ומה יעזור לך ה שכעת את יודעת טוב יותר מה מתאים לך, ומה יעזור לך ה שכעת את יודעת טוב יותר מה מתאים לך, ומה יעזור לך ה שכעת את יודעת טוב יותר מה מתאים לך, ומה יעזור לך אני בטוחאני בטוחאני בטוחאני בטוח

  להיראות נפלא!להיראות נפלא!להיראות נפלא!להיראות נפלא!

כל מה שנשאר הוא לאזור אומץ, לפתוח את הארון... ולהוציא, למסור או 

 -לתקן את כל מה שלא מחמיא לך! שימי לב לפרטים הקטנים בכל בגד 

איפה הקישוטים, הכפתורים והכיסים מתמקמים על גופך, והאם אלה 

ת רוצה להבליט או לטשטש. אם חסרים לך פריטים מחמיאים, שא אזורים

תוכלי להשלים את המלתחה ולקנות בדיוק את מה שמתאים למבנה 

שלך, מבלי להיות מושפעת מטרנדים חולפים או מדעתן (הלא 

אובייקטיבית) של המוכרות בחנות. כשאת יוצאת לשופינג תמיד זכרי 

ומהיום את בוחרת להתלבש  שבגד אופנתי צריך לשרת אותך ולא להיפך,

  רק לפי מה שבאמת מתאים לך!

  

ויכול גם להיות שאחרי כל התובנות, את כבר יודעת מה מתאים לך אבל ויכול גם להיות שאחרי כל התובנות, את כבר יודעת מה מתאים לך אבל ויכול גם להיות שאחרי כל התובנות, את כבר יודעת מה מתאים לך אבל ויכול גם להיות שאחרי כל התובנות, את כבר יודעת מה מתאים לך אבל 

  עדיין תרגישי ש...עדיין תרגישי ש...עדיין תרגישי ש...עדיין תרגישי ש...

 הארון שלך מלא בגדים, אבל אין לך מה ללבוש. -

 המלתחה שלך שגרתית מדי, וחסר לך סגנון ,ייחוד וביטוי אישי. -

 חור, אפור ואולי קצת לבן.רוב הבגדים שלך בצבעים של ש -

 את ממש לא אוהבת, ואפילו מתקשה לעשות קניות. -

יש לך בגדים חדשים שקנית, אך לא לבשת מעולם כי לא מצאת עם  -

 מה לשלב אותם.

  

        בכל המקרים האלה, או אם פשוט מתחשק לך לפרגן לעצמך,בכל המקרים האלה, או אם פשוט מתחשק לך לפרגן לעצמך,בכל המקרים האלה, או אם פשוט מתחשק לך לפרגן לעצמך,בכל המקרים האלה, או אם פשוט מתחשק לך לפרגן לעצמך,

        פגישה אישיתפגישה אישיתפגישה אישיתפגישה אישיתאני מזמינה אותך ליצור איתי קשר ולקבוע אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר ולקבוע אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר ולקבוע אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר ולקבוע 

        בסיבוב מדויק וקולע של קניות,בסיבוב מדויק וקולע של קניות,בסיבוב מדויק וקולע של קניות,בסיבוב מדויק וקולע של קניות,    - - - - ארון, או בחוץ ארון, או בחוץ ארון, או בחוץ ארון, או בחוץ מול המול המול המול ה    - - - - אצלך בבית אצלך בבית אצלך בבית אצלך בבית 

  כדי שנוכל יחד וליצור לך חווית סטיילינג חדשה, מרעננת ומתקנת!כדי שנוכל יחד וליצור לך חווית סטיילינג חדשה, מרעננת ומתקנת!כדי שנוכל יחד וליצור לך חווית סטיילינג חדשה, מרעננת ומתקנת!כדי שנוכל יחד וליצור לך חווית סטיילינג חדשה, מרעננת ומתקנת!
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        לכל אישה, בכל מידה, גיל ותקציב.לכל אישה, בכל מידה, גיל ותקציב.לכל אישה, בכל מידה, גיל ותקציב.לכל אישה, בכל מידה, גיל ותקציב.הסטיילינג האישי מתאים הסטיילינג האישי מתאים הסטיילינג האישי מתאים הסטיילינג האישי מתאים 

        לתמיד:לתמיד:לתמיד:לתמיד:וווו    שתדעי אחתשתדעי אחתשתדעי אחתשתדעי אחתאחרי פגישת ייעוץ איתי אני מבטיחה לך אחרי פגישת ייעוץ איתי אני מבטיחה לך אחרי פגישת ייעוץ איתי אני מבטיחה לך אחרי פגישת ייעוץ איתי אני מבטיחה לך 

יות, לסגנון יות, לסגנון יות, לסגנון יות, לסגנון אישאישאישאישלללל    ––––אילו גזרות וצבעים מתאימים ומחמיאים לך אילו גזרות וצבעים מתאימים ומחמיאים לך אילו גזרות וצבעים מתאימים ומחמיאים לך אילו גזרות וצבעים מתאימים ומחמיאים לך      -

 ולאורח החיים שלך.ולאורח החיים שלך.ולאורח החיים שלך.ולאורח החיים שלך.

 ....פונקציונאליתפונקציונאליתפונקציונאליתפונקציונאליתכיצד ליצור סגנון ומלתחה שהיא גם אטרקטיבית וגם כיצד ליצור סגנון ומלתחה שהיא גם אטרקטיבית וגם כיצד ליצור סגנון ומלתחה שהיא גם אטרקטיבית וגם כיצד ליצור סגנון ומלתחה שהיא גם אטרקטיבית וגם  -

    - - - - איך להיראות נפלא ולהרגיש מלאת בטחון בכל זמן ובכל מקום איך להיראות נפלא ולהרגיש מלאת בטחון בכל זמן ובכל מקום איך להיראות נפלא ולהרגיש מלאת בטחון בכל זמן ובכל מקום איך להיראות נפלא ולהרגיש מלאת בטחון בכל זמן ובכל מקום  -

 פשוט כי מגיע לך!פשוט כי מגיע לך!פשוט כי מגיע לך!פשוט כי מגיע לך!

  

        

        שלך באהבה,שלך באהבה,שלך באהבה,שלך באהבה,

        סטייליסטית אישית | "פשוט להתלבש"סטייליסטית אישית | "פשוט להתלבש"סטייליסטית אישית | "פשוט להתלבש"סטייליסטית אישית | "פשוט להתלבש"    ––––שושי ליבנה שושי ליבנה שושי ליבנה שושי ליבנה 

  

  052-8489669         טלפון:

  www.shoshilivne.co.il           ר:את

  https://www.facebook.com/s.stylist4uדף פייסבוק: 

        

        * סידור מחדש של ארון הבגדים * ליווי אישי במסע קניות מרוכז* סידור מחדש של ארון הבגדים * ליווי אישי במסע קניות מרוכז* סידור מחדש של ארון הבגדים * ליווי אישי במסע קניות מרוכז* סידור מחדש של ארון הבגדים * ליווי אישי במסע קניות מרוכז

        צות לגיבוש , יום הולדת, מסיבות רווקות צות לגיבוש , יום הולדת, מסיבות רווקות צות לגיבוש , יום הולדת, מסיבות רווקות צות לגיבוש , יום הולדת, מסיבות רווקות הרצאות וסדנאות לקבוהרצאות וסדנאות לקבוהרצאות וסדנאות לקבוהרצאות וסדנאות לקבו

  


