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BUSANA

TERUSAN SELUTUT

UNTUK SI SEKSI
Busana ini mampu menutupi bagian
tubuh yang kurang seimbang.
odel busana yang
mampu menutupi kekurangan dan memaksimalkan kelebihan
bentuk tubuh tentu
menjadi dambaan tiap wanita.
Hanya, tak mudah menemukan
busana yang pas bagi mereka
yang memiliki tubuh berisi dan
sedikit montok. Namun mereka
yang memiliki bentuk tubuh tersebut tak perlu berkecil hati.
Sebab tren busana tahun ini tak
melulu diperuntukkan bagi mereka yang bertubuh ramping dan
langsing, tapi juga untuk konsumen bertubuh montok.
Beberapa butik di Karebosi
Link, seperti butik EZ dan butik
Evenue, memiliki banyak koleksi
busana untuk si montok. Rini, 28
tahun, tak perlu lagi repot-repot
berdiet menurunkan berat badannya, karena di pasar sudah
banyak pilihan busana bagi mereka yang bertubuh montok. Kini
Rini bisa tampil lebih fashionable. “Kami punya banyak koleksi busana dengan potongan
pas untuk perempuan bertubuh
berisi. Banyak diminati karena
mampu menutupi bagian tubuh
yang kurang seimbang,” kata Sri
Rahayu dari butik EZ.
Salah satu koleksi butik EZ,
yakni busana berwarna krem,
mempunyai model terusan hingga selutut. Busana ini memiliki
ornamen lipatan kecil yang memenuhi bagian dada. Di bagian
tengah dibuat model kemeja dengan kancing bulat berjajar ke
bawah hingga bagian perut. Pada
bagian kerah dan lengannya yang
pendek, diberi aplikasi kerutan.
Sedangkan bawahannya dibiarkan polos, sehingga tampak lebih
sederhana. Busana ini memberikan kesan segar dan menarik, karena pilihan bahan yang dipakai
adalah jenis katun paris yang
mudah menyerap keringat.
Pilihan warna untuk busana
model terusan ini cenderung tegas, seperti warna hitam, biru tua,
dan merah marun. Seperti koleksi
EZ yang berwarna hitam pekat.
Modelnya hampir sama dengan
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Tip Berbusana
Untuk menonjolkan kelebihan dan menyembunyikan kekurangan si montok, ada beberapa hal yang
harus diperhatikan:
◆ Kenakan busana dalam satu warna. Pilihlah warna-warna gelap, seperti hitam, biru tua, dan merah gelap, karena akan memberikan kesan lebih
langsing.
◆ Hindari kombinasi busana berwarna kontras, karena akan membuat tubuh Anda terkesan terpotong dan tampak semakin lebar.
◆ Pilihlah pakaian yang berukuran pas. Jika kekecilan, akan membentuk kerutan yang tak enak dipandang. Sedangkan jika kebesaran, akan terlihat berantakan.
◆ Kenakan busana yang simpel namun tetap keren, seperti jaket panjang dengan satu kantong,
rok model lurus atau di bawah lutut, terusan baby doll, dan busana bermotir kecil-kecil.
◆ Hindari pakaian berbahan stretch, rayon, dan sutra, karena akan memberikan kesan menggantung yang mengganggu. Jika ingin menggunakan
bahan stretch, seperti lycra, gunakan hanya untuk pakaian dalam.
◆ Berhati-hati mengikuti tren legging. Sebaiknya, pilihlah legging yang polos, karena jika bermotif,
akan membuat tubuh Anda terkesan semakin
bervolume.
◆ Jika ingin tampil lebih menarik, Anda bisa menambahkan aksesori berukuran sedang.
Jika Anda senang warna-warna terang, gunakan
aksesori, seperti kalung, syal, tas, dan sepatu.
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busana sebelumnya. Hanya, pada
bagian atas dada, diberi ornamen bunga-bunga sakura berwarna putih. Model kerahnya
lebih sederhana dan kedua lengannya berukuran tiga perempat. Sedangkan di bagian
pinggang dipermanis dengan
ikat pinggang berwarna perak.
Kemudian di bagian bawahnya
diberi sebaris sentuhan payet sederhana yang melingkar. Busana
ini sangat pas dikenakan untuk
acara semiformal.
Sementara itu, koleksi busana
yang lebih santai bisa Anda dapatkan di butik Evenue. Koleksinya sedikit berbeda. Permainan
ornamennya lebih banyak di bagian bawah, seperti penggunaan
saku yang dipadu dengan pita
berwarna putih gading bercorak
polkadot kecil berwarna hitam.
Pada bagian pinggang juga diberi ornamen pita berbentuk ikat
pinggang yang mengikat di bagian tengah-tengah perut. Sedangkan bagian atasan busana
hanya diberi sentuhan kancing
bulat di tengah dada yang dipasang berjajar ke bawah.
Bagian kerah busana ini dipadu dengan kain berwarna
putih gading bercorak polkadot, sedangkan bagian lengannya dibuat lebih sederhana.
Nah, bagi Anda yang tak
begitu berminat dengan bawahan rok, ada pilihan model celana puntung selutut
yang longgar dan sedang
tren saat ini. Salah satu
koleksi Avenue bisa menjadi pilihan, yakni busana
hitam tanpa lengan berbahan kain chiffon sintetis dengan bawahan celana puntung yang bagian ujungnya terdapat
variasi kain berwarna merah cerah.
Anda yang bertubuh montok
bisa mulai berburu dan berbelanja untuk menambah koleksi busana Anda agar tampil lebih menarik dan tetap mengikuti tren.
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