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Sommarens trendfärg: Primrose Yellow 

År efter år kommer det nya trender inom allt från mode och inredning till mat.  Med 

dessa olika trender medföljer ett flertal trendfärger. StyleLounge presenterar den mest 

trendiga färgen för sommaren: gul i primrose-nyans. 

 

 

En gul nyans som passar alla! 

Den primrose gula färgen är i år mycket ljusare, strålande och renare än förra året. 

Som en motakt till den smutsigt senapsgula färgen från tidigare år kan den primrose-

gula färgen användas utav fler då den är mer tillåtande. Vi visar dig hur du kombinerar 

färgen bäst. 

 

All over! 

Har vi inte alla varit där? Man går upp tidigt på 

morgonen och går igenom garderoben för att hitta 

något som passar och som lätt går att kombinera. 

En overall är lösningen på detta, i en vårig färg blir 

du dessutom en total eye-catcher! Kombinera med 

ett par nätta sandaler och en naturlig make-up och 

du har skapat en supertrendig look. 
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Som statementbyxor! 

För alla de som älskar att blanda och kombinera 

olika stilar och klädtyper är denna outfiten av 

Verena ( : Whoismocca) helt rätt just nu. Hon har 

valt en outfit där en vit T-shirt kombineras med en 

blommig jacka och ett par primrose gula byxor. 

Blommorna på jackan är också av den gula 

nyansen vilket gör hela looken harmonisk och 

superchic.  

 

 

 

En accessoar för att liva upp! 

Karlie Kloss visar oss sin look där hon enkelt piffar 

upp en casual svartvit outfit med sommarens 

trendfärg. Tack vare den enkla kombinationen kan 

du styla en outfit med minimal ansträngning och 

utan risk att göra något mode-misstag! 

Denna stil är särskilt lämplig för dig som inte vill ta 

ut svängarna fullständigt, utan som hellre testar 

färgen i en mindre skala först. Både hatt, väska 

eller skor fungerar, kombinerat med en enkel outfit 

kan du låta de färgglada tillbehören ta ännu mer 

plats! 
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Hur påverkar primrose gul andra? 

Sedan urminnes tider symboliserar färgen gul solen och ljuset. Färgen på en blomma, 

såsom en Primula-blomma, symboliserar också början av sommaren. Om du är en av 

de som följer trenden, är du med och inviger sommaren samt sprider glädje och gott 

humör som kan räcka ända tills hösten! 

 

Om StyleLounge 

StyleLounge erbjuder 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.  

Företaget grundades 2015 och i dagsläget leds ett team av 40 anställda av e-

handelsexperterna Kay Schllaaf och Guido Lange samt CTO Alexander Thiel. Tillsammans 

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

livsstilsprodukter.  

 

Presskontakt StyleLounge 

Carolin Schneider 

E-Mail: publicrelations@stylelounge.de 

Styelounge GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg  

Telefon: 49 (0) 40 609 468 190 
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