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Style guide voor je volgende cocktailfeestje 

De “cocktail” dresscode komt uit de Verenigde Staten en maakt het mogelijk voor 

gasten om een stijlvolle outfit te dragen, maar ook hun persoonlijkheid te tonen. 

Zoals de naam aangeeft is deze dresscode meestal voor een elegante cocktailbar, 

maar ook voor zakenactiviteiten, privéfeestjes, of zelfs een bezoek aan het casino. 

We hebben deze gids voor je voorbereid zodat je bij een volgende uitnodiging een 

passende outfit kan vinden en niet op de little black dress hoeft terug te vallen. Met 

deze tips vind je de perfecte stijl voor jouw figuur! 

Er zijn veel soorten jurken met elk een eigen stijl. Het is belangrijk om de juiste 

pasvorm voor jouw rondingen te kiezen. Het belangrijkste doel is om de nadruk te 

leggen op je pluspunten en de minder geliefde delen op de achtergrond te zetten. Er 

zijn verschillende figuurtypes:   

 

Figuurtype A: 

Het A-type is boven small en beneden wat breder bij de heupen. Hier wil je de 

nadruk leggen op je bovenlichaam, terwijl je onderlichaam 

wordt omgeven door wat meer stof. Als je deze body 

type hebt passen empire jurken en partyjurken met 

een A-lijn bij je.  

 

Figuurtype H: 

Het H-type heeft weinig taille, en het boven- en 

onderlichaam hebben ongeveer dezelfde breedte. 

Vrouwen met deze vorm kiezen vaak liever voor een 

soort jurk dat meer ronding aan hun lichaam geeft. 

Ook hiervoor zijn A-lijn jurken erg passend, en ook 

wikkeljurken kunnen interessant zijn. Verder kunnen 

jurken met een uitgesneden tailles en een riempje je figuur er nog meer 

curvy uit kunnen laten zien. 
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Figuurtype X: 

 

Het X-figuur type heeft een opvallend smalle taille, en heupen en 

schouders van ongeveer dezelfde breedte. Vrouwen met dit type lichaam 

hebben het makkelijk: bijna alle pasvormen staan hen goed. Je 

feestjurkje kan ook wat korter zijn en minder nadruk leggen op de taille, 

dit is dan een uitgelezen kans op het décolleté meer op te 

laten vallen.    

 

Figuurtype O: 

Het O-type heeft mooie ronde vormen, maar kan ontevreden 

zijn over een buikje. Bij deze lichaamsvorm past een jurk die 

de nadruk legt op de borst, terwijl het de buik meer bedekt. 

Hier zou je een jurk kunnen kiezen met een riem over de 

heupen of direct onder de borstkas. 

 

Over StyleLounge 

StyleLounge is het eerste internet platform voor een directe vergelijking van 

prijs en beschikbaarheid voor fashion en lifestyle items. Kort na de oprichting van het in 

Hamburg gevestigde bedrijf waren er al meer dan 300 online shops op de website verenigd, 

met samen meer dan 3 miljoen producten. Onder leiding van Kay Schlaaff en Guido Lange 

werkt een team van 40 medewerkers klanten een makkelijk en prijs-gericht systeem aan te 

bieden om mode en lifestyle producten mee te vinden en vergelijken. 
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