Jesienny trend: krata

https://www.instagram.com/bonprix/

Krata od wielu sezonów nie wychodzi z mody, a wzór ten pojawia się regularnie
w kolekcjach różnych marek. Jej siła tkwi w tym, że sprawdza się idealnie w każdej sytuacji,
dzięki czemu to absolutny must-have tej jesieni. Nadaje stylizacjom niebanalnego ducha
retro, ale równocześnie nutkę elegancji. Pasuje kobietom w każdym wieku i wygląda dobrze
na wszystkich typach sylwetki. W tym sezonie stawiamy zarówno na dużą, jak i drobną kratę,
we wszystkich kolorach tęczy. Jak ją nosić? Sprawdźcie propozcje przygotowane przez
bonprix.
Krata na koszuli

Koszula w kratę to część garderoby, którą po prostu trzeba mieć. Nigdy nie wychodzi
z mody i rewelacyjnie sprawdza się jesienią. Niezależnie od koloru, wygląda świetnie
z jeansami, cygaretkami i każdym rodzajem obuwia – botkami, trampkami i czółenkami.
Wybrane przez nas dłuższe modele można włożyć w spodnie, aby podkreślić kształt sylwetki
lub pozostawić wypuszczone i nadać stylizacji więcej luzu.
Sukienki w kratę

Kto powiedział, że krata nie może być kobieca? W tym sezonie w Twojej szafie nie może
zabraknąć sukienki właśnie z tym wzorem. Sprawdzi się idealnie zarówno do biura, na lunch
z koleżanką, jak i na bardziej formalne wyjścia. W tym sezonie stawiamy na modele w kolorze
bordowym, niebieskim lub czarnym i dodajemy stylizacji charakteru poprzez zestawienie jej
z masywniejszymi butami i skórzaną ramoneską.
Kraciaste płaszcze

Kraciaste płaszcze to idealne rozwiązanie na chłodniejsze jesienne dni i ciekawa
alternatywa dla jednokolorowych ubrań. Same tworzą nam stylizację i dobrze komponują się
z gładkimi materiałami i prostymi dodatkami. Wyglądają efektowanie zarówno z botkami, jak

i kozakami. W tym sezonie możemy wybierać spośród modeli dłuższych, krótszych,
oversizowych czy przylegających – każdy z nich zapewni wyjątkowy look.

Więcej kraciastych propozycji na jesień znajdziesz na www.bonprix.pl.
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trendy ze światowych wybiegów do codziennej mody oferując inspirujące kolekcje. Działamy
już w 29 krajach w Europie, Rosji oraz Ameryce Północnej i Południowej.
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