Áo len kết hợp với chân váy ngắn
Chân váy ngắn là một sự kết hợp vô cùng ăn ý. Đặc biệt là khi bạn có một chiếc áo
len sọc hoặc áo len trắng bạn nhé. Kết hợp cực đồng điệu với chân váy ngắn cá
tính. Các cô gái Hàn và Nhật cũng tỏ ra chuộng cách Mix này đấy. Và bên dưới đôi
chân có thể kết hợp nhiều phong cách. Có thể thoải mái chạy nhảy với sneaker
trắng. Những đôi ankle boots, tất cao hoặc boots quá gối sẽ là những kiểu giày phù
hợp để diện cùng và giúp bạn toả sáng.
Áo len kết hợp với chân váy dài
Áo len style tiểu thư như được sinh ra hình như là để kết hợp với chân váy dài thướt
tha nhã nhặn vậy. Với các bạn muốn nổi bật phong cách duyên dáng nữ tính chứ
không phải phong cách thời trang trẻ em. Các nàng sẽ nâng tầm văn phòng và
street style thêm vài bậc là ít. Cách lên đồ này vừa phù hợp diện khi dạo phố, vừa
chuẩn chỉnh để khoe dáng chốn văn phòng, công sở.
Áo len kết hợp jeans
Ngay cả cách phối hợp với Jeans cũng đa dạng và thoái hơn. Có thể là chiếc áo len
chui đầu. Hoặc áo cài khuy cardigan mỏng. Với Jeans hình như mọi cuộc chơi (mọi
loại áo) đều rất dễ kết hợp xứng đôi phải lứa ý ạ. Để trendy trong Đông này thêm thú
vị, bạn chỉ cần phối áo trắng với quần jeans thôi là đủ chuẩn. Mà hầu như màu len
nào cũng có thể kết hợp Jeans nhé. Từ xanh da trời nhẹ, trắng, nâu đều thú vị. Bên
cạnh đó, bạn cũng có thể diện thêm boots để trông thời thượng hơn hoặc kết hợp
sandals cũng đẹp.
Áo len kết hợp quần legging
Có thể nói áo lên kết hợp với legging thì không gì hợp bằng. Vừa cho bạn dáng siêu
mảnh. Phần áo len dài che các phần nhạy cảm mà legging hay mắc phải.
Áo len kết hợp quần ống rộng
Nếu không thích bó sát như legging. Các bạn có thể Mix quần ống rộng cũng là item
chất chơi khác. Hai items có sự đối lập ống rộng to, còn legging nhỏ ở phần dưới.
Nhưng vậy mà khi kết hơp phom dáng rộng rãi, thoải mái lại tạo xu hướng oversized
phóng khoáng. Cách Mix hay là bỏ áo bên ngoài hoặc sơ vin nửa vạt áo trước, kiểu
nào cũng mang đến bạn vẻ mới mẻ, hay ho.
Layer áo khoác ngoài cực hiện đại
Thêm một kiểu lên đồ ấn tượng hết nấc với áo len . Đừng quên nhé chính là layer
chúng với chiếc blazer/trench coat hợp thời. Trông bạn sẽ sành điệu cực kỳ luôn. Và
hoàn hảo nhất nếu bên dưới là một chân váy dài nhé. Chắc nàng sẽ nổi bật trong
đám bạn thân cho mà xem.
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