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Hè về, cái nắng oi bức đã thực sự 
khiến các bạn nữ sinh viên không khỏi 
băn khoăn khi tìm cho mình một bộ 
đồ vừa thời trang vừa mát mẻ lại hợp 
túi tiền. "Dù là bạn tự thiết kế lấy hay 
mua ở shop tại sao lại không chọn 
những chiếc váy liền điệu đà, màu 
sắc một chút? Sự thanh thoát, nổi bật 
sẽ làm bạn đẹp hơn, tự tin hơn trước 
mọi người..." - nguyễn thùy ngân, 
sinh viên K50 Khoa Báo chí & truyền 
thông (trường ĐHKHXH&nV), Mc 
chương trình tiêu dùng thông minh 
(VtV1, Đài truyền hình Việt nam) chia 
sẻ.

nếu là người ưa sự dịu dàng, nữ tính 
bên cạnh một bộ áo nơ hồng, zuyp 
trắng theo kiểu thời trang công sở 
(ảnh 1) bạn cũng có thể chọn cho 
mình một bộ váy liền thân màu trắng 
đốm hoa, màu xanh mỏng manh có 
chiếc nơ xinh xắn ở thắt lưng (ảnh 2, 
3). nó sẽ làm cho bạn thật gọn gàng 
nhưng cũng không kém phần thướt 

tha khi đi dạo phố.

nếu bạn thích sự mạnh mẽ hãy tham 
khảo mẫu váy liền xen ô màu đỏ, đen, 
trắng (ảnh 4). nó sẽ khiến bạn trở nên 
cá tính và cuốn hút hơn! ngoài ra, vào 
những khi thời tiết mát mẻ thì một bộ 
váy yếm sẫm, áo gam màu nóng với 
quần pull ngắn bó (ảnh 5) sẽ là sự lựa 
chọn độc đáo và rất hợp mốt để bạn 
thong dong thả bước trên đường. 

Sau những giờ học, giờ làm thêm 
căng thẳng, bạn thường có xu hướng 
muốn hòa mình vào với thiên nhiên 
để lấy lại sự thư thái, thanh thản trong 
tâm hồn, hãy đừng quên tìm cho 
mình một bộ váy sặc sỡ với màu sắc và 
họa tiết sinh động. Để làm tăng thêm 
sự duyên dáng thì việc có thêm một 
chiếc khăn chùm đồng màu cũng là 
điều cần thiết (ảnh 6). còn nếu bạn 
muốn tôn dáng đẹp của mình trong 
một dịp đặc biệt nào đó (như hội diễn 
văn nghệ, chia tay ra trường), hãy 

chọn bộ áo dài màu trắng, cổ cách 
điệu (ảnh 7). Với bộ đồ này tin rằng 
những đường nét quyến rũ của bạn 
sẽ thêm nổi bật.

trang phục dành cho các bạn nữ mùa 
hè 2009 này màu sắc có phần đa 
dạng hơn năm 2008, cách phối màu 
cũng “thoáng” hơn và không bị lệ 
thuộc vào khuôn khổ nhất định nào. 
những chiếc váy hoa thường dùng 
chất liệu mềm như satin, lụa đến các 
loại vải như ren, tafta... nên rất mát và 
thấm hút mồ hôi, chính vì thế mà các 
bạn cứ yên tâm tự tin vận động nhé. 
Với bất kỳ chiếc váy nào bạn cũng có 
thể diện chúng khi đi dạo phố, đi du 
lịch, thậm chí đi dự tiệc. chúng nhìn 
khá đơn giản nhưng lại làm cho bạn 
nổi bật giữa đám đông đấy!
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