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Stilguide inför nästa cocktailparty 

Dresscoden "Cocktail" härstammar från USA och gör det möjligt för gästerna 

att kombinera en trendig outfit med sin egen personliga touch. Som namnet 

antyder är denna dresscode ofta associerad med eleganta cocktailbarer, 

men också med affärstillställningar, privata fester eller ett besök på kasinot. Vi 

har tagit fram dessa riktlinjer för att underlätta ditt val av outfit till nästa 

tillställning och för att motverka att du faller tillbaka till den lilla svarta. Dessa 

riktlinjer innehåller tips för att hitta den perfekta stilen till just din figur! 

Det finns många olika typer av klänningar, alla med sin egen stil. Det är viktigt 

att du väljer rätt snitt för just dina kurvor. Fokus bör ligga på att framhäva din 

feminina charm och placera dina mindre kära kroppsdelar i bakgrunden. De 

olika kroppsformerna kan delas in i följande typer: 

 

Kroppstyp A: 

Kroppstyp A är petite upptill och bredare nedtill. Här bör fokus ligga på 

överkroppen medan underkroppen är omgiven av mer textilier. Lämpliga 

klänningar är till exempel klänningar med empire-skärning eller festklänningar 

med A-linje. 

 

Kroppstyp H: 

Kroppstyp H har liten midja medan överkropp 

och underkropp har samma vidd. Många kvinnor 

med denna kroppstyp föredrar en klänning som 

skapar en illusion av ytterligare kurvor. Även här 

kan en klänning med A-linje vara lämplig. 

Klänningar med omlott-skärning kan också passa 

denna kroppstyp, medan klänningar med 

detaljer eller ett bälte i midjan kan ge ett mer 

kurvigt intryck. 
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Kroppstyp X: 

 

Kroppstyp X har en tydlig och smal midja med höfter och axlar i 

samma bredd. Denna kroppstyp är enkel och passar i nästintill allt. 

Din festklänning kan vara kort och dra mindre uppmärksamhet till 

midjan, men urringningen bör vara i fokus. 

 

Kroppstyp O: 

Kroppstyp O är särskilt tilltalande tackvare sin 

förtjusande överkropp, men brottas ofta med en 

omfattande buk. Här bör fokus ligga på bysten medan 

området kring magen täcks av textilier. Kläder som 

kombineras med ett bälte under bysten eller runt 

höften passar för denna kroppstyp. 

 

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 Johannes Heinen 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 

Maren Schmitz 

E-Mail: maren.schmitz@stylelounge.de 

SNM Style Net Media GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg  

Telefon: 49 (0) 40 609 468 190 

 


