
>>> Cuối thu, đầu đông – thời tiết thật là đỏng 
đảnh bạn nhỉ? Sáng cũng như chiều tối thì lạnh 
và đầy sương, trưa thì vẫn thật nóng như những 
ngày đầu hè. Chẳng biết nên mặc gì cho tiện 
cả. Đẹp, tiện dụng và phù hợp chính là những 
tiêu chí của thời trang ứng dụng. Trên những 
tiêu chí này, chúng mình hãy cùng tham khảo 
một số gợi ý cho style những ngày giao mùa 
này nhé.

Style 1: Năng động
Cô nàng theo phong cách năng động nên mặc gì 
được nhỉ? Xem nào, áo phông và quần jean, đi kèm 
giày thể thao vẫn là lựa chọn tối ưu cho các bạn. 
Đơn giản chỉ cần thêm một chiếc áo khoác nhẹ, chất 
liệu như áo gió hoặc áo nỉ là đã thật ấm áp cho tiết 
trời se lạnh sáng sớm rồi. Lúc nào nắng lên, chỉ cần 
bỏ áo ngoài ra. Vẫn thật lịch sự đúng không?

Style 2: Dịu dàng
Với style dịu dàng, những chiếc váy bồng bềnh vẫn 
là điều mà các nàng nên nghĩ đến đầu tiên. Tiết trời 
se lạnh, mát mẻ này thì những chiếc váy dài sẽ cực 
kỳ phù hợp đấy. Xem nào, một chiếc váy dài quá 
gối với chất liệu cotton hoặc voan nhiều lớp, thêm 
áo full house dài tay khoác ngoài và một chiếc khăn 
mỏng nữ tính quàng nhẹ qua vai. Soi lại gương đi, 
bạn đã có thể tự tin khoác thêm một chiếc túi xinh 
xắn ra đường rồi đấy.

Style 3: Cá tính 

Có rất nhiều lựa chọn cho phong cách của các 
cô nàng cá tính này. Bạn có thể chọn lựa một 
phong cách nào đấy như harajuku, Punk, Lolita, 
Boheimieng… cho cách phối hợp trang phục của 
mình. Hoặc có thể sáng tạo ra những cách phối hợp 
mới. Chỉ một số biến tấu rất đơn giản thôi. Như là, 
vẫn chiếc quần jean/kaki ngang đùi, bạn có thể kết 
hợp thêm với đôi vớ bắp chân để ấm áp hơn trong 
tiết trời hơi lạnh này. Khi nắng lên, đơn giản chỉ cần 

bỏ tất ra hoặc thu ngắn đồ dài của tất là ổn ngay 
mà. Tùy vào phần áo đi kèm, bạn sẽ lựa chọn được 
kiểu giày phù hợp cho mình: một đôi giày búp bê 
cho chiếc áo nữ tính một chút, một đôi giày thể thao 
cho chiếc áo năng động… Phối hợp thêm khăn và 
đồ phụ kiện nữ trang cũng có thể làm cho trang 
phục của bạn thêm phần mới lạ, khác biệt. Kiểu 
quàng khăn rất được ưa chuộng trong năm nay là 
sử dụng một chiếc khăn vuông to bản, gập chéo 
và quàng như khăn em bé ra trước ngực ý. Sẽ đặc 
biệt giữ ấm cho ngực và họng bạn mỗi sáng phải ra 
đường nhé. 

Điểm chung trong phối hợp quần áo cho tiết trời 
se lạnh này là áo khoác nhẹ và khăn nhẹ. Còn việc 
quyết định theo style nào sẽ giúp bạn lựa chọn được 
kiểu dáng áo khoác nhẹ và khăn nhẹ phù hợp. Chú 
ý là, thật phong cách nhưng vẫn rất cần chú ý đến 
sức khỏe bạn nhé. Tụi mình phải thật khỏe mạnh để 
làm nhiều việc cơ mà.  

Chúc các bạn những ngày cuối thu thật xinh tươi 
nha!

>> Mai DươNg

style nào cho tiết giao mùa

BLOg.SiNH ViÊN

77Số 211 - 2008


