Thời tiết “đỏng đảnh” sáng nắng chiều mưa lúc giao mùa thường khiến mọi người
bối rối không biết lựa chọn trang phục thời trang nào để xuống đường. Để giúp các
quý cô và cá bé hoàn thiện phong cách thời trang trẻ em trong những ngày thời tiết
“ẩm ương”, chúng tôi gợi ý bạn một vài trang phục và cách mix đồ! Vậy là một mùa
mưa Ngâu nữa lại đến. Nhưng thời tiết sớm nắng chiều mưa có thể khiến ai đó cảm
thất bất tiện. Song với phái đẹp, đây là cơ hội tốt để mặc những bộ cánh dài và dày
dặn hơn đôi chút, những item mà trước đó, vì nắng nóng nên khó lòng chưng diện.
Áo len mỏng ngắn tay
Ngay tại thời điểm này, những chiếc áo len sẽ có cơ hội tỏa sáng. Chỉ cần chọn
được một chiếc áo len mỏng manh và tay ngắn là bạn hoàn toàn có thể diện chúng
xuống phố và đi làm. Bạn cũng có thể kết hợp kiểu áo này với những chiếc quần âu
gọn gàng hay chân váy nữ tính, vừa tạo cảm giác thanh lịch vừa trẻ trung và tôn
dáng.
Cardigan dáng ngắn
Một chiếc áo khoác mỏng xuống phố sẽ giúp bạn tránh cảm giác trống trải khi chỉ
diện một lớp trang phục. Cardigan dáng ngắn được làm từ chất liệu len hoặc cotton
nhẹ cũng là item quyền lực ngày giao mùa. Bạn có thể phối đồ layer nhiều lớp, kết
hợp cardigan bên ngoài với váy liền hoặc set đồ gồm sơ mi và chân váy để tăng
thêm vẻ quyến rũ.
Sơ mi dài tay
Sơ mi luôn là item “thần thánh” tôn vinh sự thanh lịch của phái đẹp và phù hợp với
mọi mùa mốt. Tuy nhiên, thay vì sơ mi ngắn tay cùng chiếc áo chống nắng như mùa
hè, giờ là lúc bạn nên nghĩ tới những chiếc sơ mi dài tay hay những chiếc sơ mi quá
khổ. Một chiếc sơ mi có kiểu dáng và họa tiết độc đáo sẽ là gợi ý không tồi.
Quần dài
Thay vì những chiếc quần short ngắn, hãy nghĩ đến những chiếc quần dài cho thời
tiết chớm thu. Một sự kết hợp với áo dài tay sẽ giúp bạn cảm thấy ấm áp hơn khi
cơn gió khẽ thổi nhẹ qua mặt. Bạn có thể lựa chọn các kiểu quần ống rộng hay quần
ống suông đều có thể dễ dàng kết hợp với các trang phục khác để tạo cảm giác bắt
mắt, tinh tế và sành điệu hơn.
Quần ống rộng kết hợp với áo hở vai
Quần ống rộng kết hợp với áo hở vai vàng được các chị em cưng chiều. Trong đó
nổi bật nhất là kết hợp cực hợp với ao hai dây. Hoặc với áo lệch vai. Tuy nhiên,
những mẫu này thì được các bạn nữ miền Nam ưa chuộng hơn. Bởi thời tiết tại
miền Bắc thì chưa ủng hộ đâu.
Quần ống rộng kết hợp áo phong Basic
Nếu các bạn đang sở hữu áo phông dạng Basic thì hiện giờ đừng bỏ đi nhé. Sự kết
hợp với áo Basic vẫn được ưa chuộng trong năm nay nhé các chị em.
Quần ống rộng kết hợp áo Croptop
Có thể nói phong trào ăn mặc trong giới trẻ càng ngày càng thoáng. Các bạn ngày
càng thích thể hiện cá tính của mình với các bộ đồ kết hợp với Croptop.
Quần ống rộng kết hợp áo oversize

Với thời tiết đông giả thu này ở miền Bắc. Tức là nhiệt độ không quá lạnh hoặc
nhiều nắng. Thì có nhiều bạn kết hợp với các mẫu áo oversize với quần ống rộng.
Vừa giữ ấm đủ cho cho cơ thể mà lại đang được yêu thích.
Đầm bó hoặc Zip kết hợp với giày Sneaker
Không chỉ mặc đầm hoặc zip với giày cao gót. Phong trào Street Style của đầm váy
cá tính được các bạn trẻ yêu thích. Nhiều bạn tự tin diễn sneaker cùng váy hoặc zip
nếu biết khéo léo kết hợp.
Quần legging da kết hợp với bốt cao cổ
Ngầu không kém là những mốt quần legging da. Được các bạn gái miền bắc sử
dụng nhiều do nhiệt độ đang phù hợp cực kỳ. Cùng các đôi bốt Street Style đang
làm khuấy đảo cộng động mạng từ các hot girl.
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