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POR RACHEL SABINO*

Se não deu para comprar um look novo
para a ceia de hoje à noite, não se preocupe.
A Revista selecionou alguns truques para
você inovar com o que já tem no armário.
De peças básicas a acessórios que dão outro visual à roupa, as consultoras de estilo
Clarice Dewes e Lu Sampaio dão dicas para
deixar o look de Natal ainda mais contemporâneo e único.
*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

Com as peças
que você tem
no armário, é
possível criar
um visual
moderno e
cheio de estilo
para brilhar
na ceia de
Natal

Look
Se o preto básico
for sem manga,
complemente-o
com uma camisa
de gola alta
branca para
arrematar um
estilo romântico
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Vestido da
Riachuelo
(R$ 99,90)

Colete
da Iódice
(R$ 1.318)

Preto básico
Ficou na dúvida? Tire o pretinho básico do cabide. Lu Sampaio aconselha fazer
sobreposições para sair do comum. “É possível fazer diversas combinações apenas com
um vestido preto. Colocar uma camisa ou uma camiseta por baixo dele é uma ótima
opção. Usar um quimono por cima ou colocar uma blusa e fazer do vestido uma saia
também fica superbem.” Coletes sem mangas e lenços, amarrados no pescoço ou na
cintura, como um cinto, são outras opções criativas.

Camisa branca
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Outra peça essencial que pode ser
reinventada e tirada do ambiente de
trabalho é a camisa branca.
“Levantar a gola deixa o visual mais
sofisticado e elegante”, diz Lu. Ao
combiná-la com uma calça
pantacourt ou uma saia mídi, dê um
nó no final da camisa para
diferenciar. A consultora acrescenta
que usar a peça ao contrário (com os
botões nas costas) é uma tendência
descolada e moderna.

Camisa branca com saia mídi
rodada não se limita apenas a
looks de trabalho: arremate-a
com um nó e coloque um
escarpin clássico para a festa

Camisa com nó da ESC (R$ 418)

repaginado
Pareô
A peça que declara a
chegada do verão é o pareô.
Prático, o lenço comprido e
largo permite várias
amarrações. Porém, o
desafio de usá-lo é apenas
testar a criatividade. Clarice
Dewes aprova: “Colocá-lo por
cima de um vestido e fazer
dele uma saia já dá outra
cara para o look, que vai
parecer a combinação de
uma blusa com uma saia. É
uma peça curinga.”

Carol Burgo/ Divulgação

Pareô da Nidas (R$179,90)
Inspiração de look com
pareô por Carol Burgo
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Dicas infalíveis
● Bolsas menores, como as

clutches, são perfeitas
para o Natal. Mais
arrumadas, são pequenas
e práticas para a noite.

● Os acessórios são os

verdadeiros responsáveis
por repaginar qualquer
look. Para Clarice Dewes,
um maxicolar pode fazer
total diferença. Como os
adereços dialogam com o
estilo de cada um, é só
escolher a joia ou a biju
preferida que tiver em casa.
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Colar da
Swarovski
(R$ 3.300)

Juntos, o rosa
e o vermelho
compõem o
estilo romântico

Clutch da Isla
(R$ 689)

Maxicolar da
Abi Project
(R$ 989)

Clutch da
Confraria
(R$ 1.326)

Vermelho
Usar vermelho no Natal é de praxe, mas não regra. A aposta deste ano é
repaginar o look avermelhado tradicional acrescentando outras cores. Lu
indica algumas combinações para diferentes estilos. Para as mais
elegantes, um look monocromático vermelho com sapatos nude é
assertivo e sofisticado. Para as românticas, o vermelho pode vir
combinando com cores análogas, como rosa, laranja e roxo. Às criativas,
que gostam de ousar, o jeito é fazer um color blocking: vermelho com
turquesa ou verde-esmeralda são opções atuais e supercoloridas.
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Vestido da Rosa Chá (R$ 1.798)

● Shorts e jeans podem fazer parte do Natal também.

Clarice indica, contudo, modelos de shorts em alfaiataria
e jeans com lavagens mais uniformes e cortes mais retos
para combinar com o clima da comemoração.

● Nos pés, o salto não é

obrigatório. Apenas se o
código de vestimenta da festa
exigir. Caso contrário, Clarice
e Lu concordam que o
conforto é prioridade. Saltos
mais baixos, anabelas,
flatforms e até rasteiras
entram na festa.

Shorts
da Pusco
(R$ 315)
Escarpin clássico da
Confraria (R$ 398)

Flatform da
Zinzane (R$ 229)
Kitten heels da
Arezzo (R$ 239,90)

Shorts da Água
de Coco (R$ 149)

