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Hábitos Fashion
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Teremos um inverno estampado! Pense nas 
estampas clássicas como animal print (apos-
te na zebra), xadrez, listras, floral e póas (as 
estampas de bolinhas que sempre dão uma 
descontraída nos looks), todas elas aparece-
ram forte nas passarelas e ganharam as ruas 
no inverno do hemisfério norte. Você pode op-
tar por produções em que elas se destacam 
como protagonistas do seu look, mas fique 
confortável para experimentar mix de estam-
pas que também estarão com tudo!
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A VOLTA DA CALÇA FUSEAU

CROCO

TRICOT COMFY

COLABORADORA: EMÍLIA SOARES

O calor ainda está por aqui, mas já estou de olho na queda das tem-
peraturas e o que promete ser hit nos próximos meses. Selecionei 4 
tendências que virão com tudo no outono-inverno 2021. Se inspire!

Hit nos ano 80 e 90 elas prometem ser a queridinha da outono-inverno 
2021. A calça fuseau (ou fusô) está de volta, e das passarelas já ganha-
ram o coração das fashionistas com looks super inspiradores. Diferente 
da legging, o modelo tem uma alcinha que prende na sola do pé e po-
dem te acompanhar da prática esportivas à produções com salto. 

Já contei aqui que o couro vem com tudo nas próximas estações em diferentes 
estilos. Mas entre as apostas para o outono-inverno deste ano, a textura que imita 
pele de crocodilo é apontada como a grande tendência. Seja nas roupas, bolsas e 

sapatos o crocodilo está em alta.

O tricô ganhou nossos corações no inverno passado e continua for-
te em 2021. Liderando o ranking de roupas confortáveis eles apare-
cem com modelagem ampla e com aquela carinha de  feito à mão.

ESTAMPAS: TUDO 
JUNTO E MISTURADO


