هناك  4أشكال يجب أن تحددي من خاللها
شكل جسمك لتكوني أنيقة ومبهرة :

شكل الساعة الرملية

�شكل ال�����س��اع��ة الرملية
Hourglass
�شكل اخلوخ Pear
�شكل التفاحةApple
شكل الساعة الرملية

البنطلون المناسب لهذه

ص��اح�ب��ات ه��ذا اجل �س��م يتميزن ببروز
ال� �ص ��در واألف � �خ� ��اذ و ي �ت �م �ي��زن بخصر
محدد
ل �ه��ذا ال �س �ب��ب ي�س�م��ى ال �ش �ك��ل الساعة
الرملية.
األلوان المناسبة لهذه الفئة:
 درجات البنفسجي و العنابي. ال��ب��رت��ق��ال��ي ال� �غ ��ام ��ق احمل� �م ��ر (ل���ونالصدأ).
 األل ��وان الغامقة أف�ض��ل ل�ه��ذه الفئة،لكن ه��ذا ال يعني ع��دم ارت ��داء األلوان
الفاحتة.
 جت �ن �ب��ي األل� � ��وان ال �ف��احت��ة ع��ام��ة ً وخاصة ً على مناطق معينة مثل الصدر
و األفخاذ
ألن ال �ل��ون ال �ف��احت ي�ب��رز تلك امل�ن��اط��ق و
يظهرها كأنها أكبر أو أسمن مما هي عليه
في احلقيقة
الجاكيت المناسب لهذه الفئة:
 اجل��اك�ي��ت ال�ط��وي��ل فيه فتحات علىاجلانبني أو في اخللف.
 األزرار أو السحاب يكون في مستوىحتت الصدر.
 طول الكم يكون  4/3و ليس كم كامل. جتنبي اجلاكيت املنتفخ.التوب أو القميص المناسب
لهذه الفئة:
 ت�ك��ون فتحة ال�ص��در على شكل  Vأوواس �ع��ة و ال تغطي ال �ص��در ك��ام�لا ً من
األعلى (من عند منطقة الرقبة).
 جتنبي القمصان التي تغطي الرقبةفإنها ال تناسبك و تبني شكل الصدر
أكبر مما هو عليه.
 الكم طويل و من خ��ام خفيف يغطياألذرع.
البنطلون المناسب لهذه الفئة:
 واسع و يضبط من اجلنب. ال ترتدي البنطلون الذي يضيق عندأسفل القدم.
 -ال ترتدي البنطلون الذي يحتوي على

الفئة
 يبدأ من عند عظمة الفخذ أوفوقها بقليل.
 يكون واس��ع م��ن األسفل.أو مجعد .

جيوب كبيرة.
التنورة المناسبة لهذه الفئة:
 ال �ت �ن��ورة ال �ت��ي ت �ك��ون ع�ل��ى ش�ك��ل قلمرصاص .
 يجب أن تكون ال�ت�ن��ورة مناسبة فوقال�ف�خ��ذي��ن و ت �ن��زل ش�ك��ل مستقيم إلى
األسفل.
 -تنورة بشكل حرف . A

نصائح عامة:

 ارت��داء لونني متضادين مثل (األزرقو البرتقالي-األحمر واألخضر-األصفر
وال �ب �ن �ف �س �ج��ي) ف ��ي األع� �ل ��ى واألسفل
يظهرك كأنك أقصر من ما أنت عليه.
 ارتداء لون موحد أو درجات من نفساللون من األعلى إل��ى األسفل يظهرك
بشكل أطول من ما أنت عليه.
 ارتداء قميص أو ثوب بشكل  Vمناسبجدا ً و مهم ألنه يصغر و يقلل االنتباه
إلى منطقة الصدر.
أم��ا القميص أو التوب بشكل  Vاملبالغ
فيه ليس مناسب ألن��ه يقلل م��ن حجم
اخلصر و لن يظهرك بشكل جيد.
 بالنسبة للتنورة لهذه الفئة ،توجدأن��واع كثيرة من التنانير املناسبة املهم
جتنب التنورة التي تلصق بالفخذين و
حتدد شكل الفخذين
و حاولي إيجاد تنورة تناسبك من منطقة

الفخذين و تنزل بشكل مستقيم أو بشكل
حرف .A
 ن �ف��س ال� �ك�ل�ام ال��س��اب��ق ي �ط �ب��ق علىال �ب �ن �ط �ل��ون ،ح��اول��ي إي �ج��اد ب�ن�ط�ل��ون ال
يحدد شكل الفخذين
و يكون واس��ع و لكن ليس بشكل مبالغ
فيه .

شكل الخوخ

ص��اح�ب��ات ه��ذا اجل �س��م يتميزن بصغر
الصدر و بروز األفخاذ و خصر محدد.
لهذا السبب يسمى شكل اخلوخ.
األلوان المناسبة لهذه الفئة:
 األلوان الفاحتة لألعلى (تساعد علىإبراز الصدر).
 صاحبات هذه الفئة يستطعن ارتداءاألل� ��وان ال�ف��احت��ة و ال�غ��ام�ق��ة ك�م��ا يردن
بشرط التأكد من تنسيق األلوان.
الجاكيت المناسب لهذه الفئة:
 اجلاكيت الطويل  4/3الفضفاض. جاكيت رياضي. الكم طويل. جتنبي اجلاكيت املنتفخ.ال��ت��وب أو القميص المناسب
لهذه الفئة:
 -تكون فتحة ال�ص��در على شكل دائرة

لتغطية الصدر.
بدون كم إلبراز األذرع.
ال �ق �م �ي��ص أو ال� �ت ��وب الذي
عليه رسم و أشكال أو مكشكش

شكل التفاحة

البنطلون المناسب لهذه الفئة:
 الواسع من األسفل  ،و لكن ليس واسع بشكلمبالغ فيه.
 ال ترتدي البنطلون الذي يضيق عند أسفلالقدم.
التنورة المناسبة لهذه الفئة:
 التنورة التي تكون على شكل حرف .A التنورة الكلوش (كلوش خفيف) واسعة مناألسفل بشكل خفيف.

نصائح عامة:

 ك ��ل م ��ا ت��رت��دي �ن��ه م ��ن أث�� ��واب وق��م��ص��ان و ج��اك��ي��ت��ات ي��ج��ب أن
تكون مناسبة عند
خصرك و تبرزه .

نصائح عامة:

 اختاري ألوان غنية بدال ً من األحمر الصارخ أوالوردي الباهت.
 اختاري املالبس املناسبة بدال ً من الفضفاضةبشكل مبالغ و ابحثي عن املقاس املناسب.
 دائما ً حاولي ارتداء طبقات في األعلى لكسرطول الظهر.
مثال ً  :ارتدي توب و فوقه جاكيت .4/3

شكل التفاحة

صاحبات هذا اجلسم يتميزن ببروز الصدر و
خصر قصير و أفخاذ رشيقة و أرج��ل جميلة
و أحيانا ً كتوف عريضة ،لهذا السبب يسمى
الشكل التفاحة
األلوان المناسبة لهذه الفئة:
 األزرق امل �ل �ك��ي  ،ال��ب��ح��ري ،ال� �ت ��رك ��واز  ،والليلكي.
 العنابي ،البنفسجي ،و البنفسجي احملمر. درجات األخضر الغنية أو الغامقة. -جتنبي اللون األخضر الزيتوني أو الزيتي.
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انتبهي أن ال يكون واسع جدا ً من األسفل
ألن الهدف من الوسع األساسي أن يوازن
اجلزء السفلي من
جسمك باجلزء العلوي.
التنورة المناسبة لهذه الفئة:
 أن �س��ب ت��ن��ورة ل �ه��ذه ال �ف �ئ��ة الكلوشالواسعة من األسفل

شكل المسطرة

مواصفاته:
ع��ن��ق ط ��وي ��ل وظ� �ه ��ر ع ��ري ��ض  ،صدر
م �ت��وس��ط احل �ج��م و خ �ص��ر غ �ي��ر محدد
وجسم متوازن
وأرجل واذرع طويلة  .وأنت محظوظة
لو لديك هذا الشكل من القوام ألنه
يعتبر من السمات

شكل املسطره

العدد  -14-يوليو

العدد  -14-يوليو

أناقتك وتناسب أشكال جسمك على المحك
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شكل الخوخ

 جتنبي األل���وان ال�ف��احت��ة ج��دا ً والصارخة و اختاري األلوان الغنية.
اجلاكيت املناسب لهذه الفئة:
 ضيق قليال ً عند اخلصر و يصلعند أول الفخذ.
 بدون ياقة و به سحاب من األمامالتوب أو القميص املناسب لهذه
الفئة:
 ال يكون فضفاض و مناسب علىاجلسم.
 فتحة الصدر تكون دائرية عميقةأو بشكل .V
 جتنبي ارتداء القمصان التي بهمياقة.
 -طول الكم . 4/3

املتواجدة حالي ًا لعارضات األزياء  ،فهو جسم
يتميز ب��ات��زان��ه و تاقلمة م��ع اغ�ل��ب املوديالت
،وكل ما علينا فعله هو التقليل قليال من حجم
األكتاف و حتديد جيد للخصر للوصول إلى
القوام األنثوي املتناسق والذي يشبه الساعة
الرملية ( القوام السابق ذكره)
ما يناسبك من مالبس :
 اخ �ت��اري دوم� � ًا ال �ب �ل��وزات أو الفساتني ذاتالياقات على شكل درابيه مع النزول بحرف V
فهي ستزيد من حجم صدرك و تلفت االنتباه
إلى وجهك مما سيعطيك شك ً
ال أنثوي ًا .
 ابحثي عن اجلاكت الذي له خصر محدد أوذات القصات املوروبه ،وهذا سيعطي جلسمك
جمال  ،كذلك التي تتسع بعد منطقة اخلصر
ستحدد لك اخلصر وتعطي زيادة قليله ملنطقة
األرداف
 أن��واع البنطلونات املختلفة تناسبك كثيراًوأكثرها من له أقدام متسعة و جيوب خلفيه
.
ابتعدي عن :
 ابتعدي عن البلوزات الضيقة فهي ستظهرعرض جسمك بصورة كبيره
 ابتعدي عن اجلواكت القصيرةالتي تقف إلى حدود خصرك
 ابتعدي عن املالبس الواسعةالتي ال تظهر جمال تكوينك
 ابتعدي عن البنطلونات ذاتاخلصر املرتفع
 وابتعدي عن البنطلونات ذاتاألرج� ��ل امل�س�ت�ق�ي�م��ة  ،ف �ه��ي لن
تزيد قوامك إال استقامة وهذا
ال نطمح إليه .

