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Den eviga favoriten: Trender för jeansjackan 2017 

Den blåa klassikern började flitigt användas under 40-talet som ett robust arbetsplagg. 

Dekorerat med blomsterbroderier eller patches förvandlades jeansjackan under 60-

talet till ett modernt i ögonfallande plagg under hippie-eran. Under 90-talet gjorde 

jackan en stor comeback och har sedan dess inte lämnat våra garderober. Den går att 

kombinera både elegant och coolt, smickrar varje figurtyp och är perfekt för det 

varierande vårvädret. Stylelounge.se visar de olika varianterna av de just nu hetaste 

it-jackorna och hur du kan kombinera dem. 

 

Oversized: Boyfriend-looken 

Oavsett om du hittar det från en loppmarknad eller från din pojkväns garderob är 

oversizeade plagg helt rätt i sommar. Kombinerat med romantiska klänningar eller 

byxdressar skapar du en lekfull look medan en färgglad stickad pullover kombinerat 

med en oversizead jeansjackan skapar en avslappnad look. Om kombinationen 

tillsammans med sneakers känns för sportig, kan outfitten stylas med ett par boots i 

bohemisk stil.  
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DIY: Broderat, målat eller med patches 

Detta år saknar kreativiteten gräns. Oavsett om jeansjackan har broderier, tusch-

figurer eller texter, eller patches påsydda, är den detta år pimpad. Även nitar och 

fransar är trendiga just nu. För att undvika att se ut som en papegoja kommer här ett 

råd: håll det enkelt! Denim på denim fungerar särskilt bra. Du kan definitivt kombinera 

dina blåa jeans med din nyskapande jeansjacka. Det som en gång ansågs vara ett 

absolut no-go är idag betraktat som supertrendigt inom modevärlden. 
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Nu kommer färg in i matchen 

Pastellfärger är i sommar en stor trend. Den typiska denimblåa klassiska färgen 

utmanas modemässigt av glada vårfärger. Aldrig förr har det funnits ett så stort utbud 

av varianter. Detaljer som fladdermusärmar, avklippta kanter, runda halsringningar 

eller volanger utmanar och ersätter jeansjackan i den klassiska modellen. Oavsett i 

vilken utformning är jeansjackan detta år omöjlig att föreställa sig utan. 

 

 

Några exempel från Stylelounge.se perfekt för nästa shopping:  

https://www.stylelounge.se/Klaeder/Jackor-_-Kappor/Jeansjackor/Kvinna 
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Om StyleLounge 

StyleLounge erbjuder sedan 2015 den första direkta prisjämförelsen och 

tillgänglighetskontrollen för mode på nätet. Inte långt efter sitt grundande har detta Hamburg-

baserade företag klarat av att förena över 300 butiker med mer än tre miljoner produkter från 

över 5.000 märken på sin plattform.  

Ett team av 40 anställda leds av e-handelsexperterna Kay Schlaaff och Guido Lange. 

Tillsammans ger de kunder i sex länder ett enkelt och prismedvetet sätt att jämföra mode- och 

livsstilsprodukter.  

Presskontakt StyleLounge 

Lena Weirauch 

E-mail: lena.weirauch@stylelounge.de 

Stylelounge GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg  

Telefon: 49 (0) 40 609 468 190 


