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Trend Alert: Extra stora och extravaganta Statement-Örhängen! 

Hamburg, 21 mars 2017 – Mer är ibland bättre. Det tycker i alla fall årets sommar- 

och vårdesigners. Färgglada, utmärkande Statement-örhängen är just nu ett måste. 

Extra högt på listan hos modefantasterna står färgglada örhängen med tofsar. Det 

garanterar ett glatt humör och sprider en somrig festival-feeling redan nu!   

Denna trend säkras i flera olika steg, bland annat av Alexander McQueen och även 

hos Gucci.  

 

Källa: https://instagram.com/p/BQf_L7SjHm9/ , https://instagram.com/p/BQ1SStSlspa/  

Även stjärnor som Selena Gomez och bloggaren Caro Daur har redan nappat på 

trenden med mottot „Allt eller inget“!  

 

Källa: https://instagram.com/p/BRmDlTJBNYZ/ , https://instagram.com/p/BRtG5iTgB9x/  
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Till den nya trenden hör även uppsatt hår. I en hästsvans eller knut, det viktigaste är 

att håret stannar bakom öronen. På så sätt skyms inte XXL-örhängena från någons 

sikt.  

Resten av stilen bör väljas med försiktighet. Looken med XXL-örhängen bärs bäst 

tillsammans med ledig klädsel och bör inte försöka toppas med ännu fler 

extravaganta smycken. Även sminkningen hålls med fördel neutral och enkel. De 

stora öronaccessoarerna drar tillräckligt med uppmärksamhet! 

 

Några exempel från Stylelounge.se perfekt för nästa shopping: 

https://www.stylelounge.se/Accessoarer/Smycken/Oerhaengen/Kvinna 

 

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.  
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Maren Schmitz 
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