
Sukienki – lato pełne wzorów i kolorów 

Letnia sukienka niezależnie od tego czy zamierzamy się w niej wybrać do kina na randkę, spędzić kilka 
godzin podczas podróży samochodem czy włożyć na wieczorną przejażdżkę rowerem zawsze winna 
być wygodna i zwiewna. 

Zdjęcie przewodnie: 
https://pixabay.com/pl/photos/czerwony-rower-kobieta-3498602/ 

https://pixabay.com/pl/photos/rower-nierozwa%C5%BCne-moda-wz%C3%B3r-1838605/ 
https://pixabay.com/pl/photos/rumieniec-kamienie-las-4213963/ 

Ponadczasowa klasyka w krótkim wydaniu  

Każdego lat modne są sukienki w kwiaty i grochy – to chyba nigdy się nie zmieni. Takie wzory są 
bardzo dziewczęce, niezobowiązujące i zwykle tak skrojone, by można było z nich z powodzeniem 
jeździć na rowerze a przy okazji po opuszczeniu siodełka wyglądać nienagannie. W tym sezonie poza 
kwiatami w większych formatach niezwykle modne są bardzo drobne wzory, malutkie kwiatki, wąskie 
paski czy drobne grochy. Do tego warto zwrócić uwagę na powrót do łask sukienek zapinanych z 
przodu na guziki – to wygodne wydanie letniej sukienki, które dodaje każdemu wzorowi unikalnego 
charakteru.  

https://answear.com/1728047-mango-sukienka-velda.html 
https://answear.com/1734941-tally-weijl-sukienka.html 
https://answear.com/1727949-mango-sukienka-alysa.html 
https://answear.com/1761834-jacqueline-de-yong-sukienka.html 

Kobieco w kowbojkach i z elementami skórzanymi  

Styl zaczerpnięty z dzikiego zachodu znów na topie. Niezależnie od tego czy masz duże czy małe w 
wcięcie w pasie, zawsze pas podkreślony skórzanym paskiem, wygląda doskonale. Kolory może nieco 
mniej dziewczęce, ale nadające się nie tylko na bardzo casualowe wyjścia, ale również na kolację, 
koktajl czy przyjęcie. A jeśli nie w smak ci kowbojska wizja kobiecości, zawsze możesz ten trend 
przemycić w kolorze rodem z dzikiego zachodu, czyli wyrazistym brązie czy klasycznej czerni z 
falbanką.  

https://answear.com/1763084-jacqueline-de-yong-sukienka.html 
https://answear.com/1714424-answear-sukienka.html 
https://answear.com/1714440-answear-sukienka.html 
https://answear.com/1714449-answear-sukienka.html 

Kolor na start! 

Kolor to zawsze w letnich stylizacjach ważny element. Zwykle właśnie ta pora roku sprzyja 
eksperymentowaniu i zwiększaniu pewności siebie. Stąd w trendach letnich sukienek mini i maksi 
mamy kolory takie jak krzykliwe róże, czerwienie, żółcie, zielenie oraz bardzo wyrafinowane błękity. 
Kiedy, jeśli nie latem właśnie jest czas na zabawę z kolorami, których na co dzień nie zdecydowałabyś 
się nosić? Wakacje to czas, kiedy można więcej. Nikt nie rozlicza nas z za dużego dekoltu, zbyt 
intensywnych kolorów czy odważnych aplikacji. Jeśli więc nie lubisz bardzo inwazyjnych wzorów, 
koniecznie zdecyduj się na mocny kolor i wyraziste dodatki. 

https://answear.com/1722272-answear-sukienka.html 
https://answear.com/1697112-medicine-sukienka-summer-tropic.html 



https://answear.com/1640798-medicine-sukienka-daylight.html 
https://answear.com/1675358-answear-sukienka.html 

 


