
Verkkokurssi 
Luento 2 

Vaatteiden sommittelu 



Hei! 

• Ihanaa, että valitsit tämän verkkokurssin! 
 

• Tein tämän verkkokurssin Sinulle, joka haluat oppia 
rakastamaan omaa vartaloasi ja tuomaan esiin sen 
parhaat puolet. 
 

• Esittelen tällä kurssilla sen, miten pukeutumisella 
saat itsellesi aikaan tiimalasivartalon. 
 

xxx Coco de Noir 



Vaatteiden sommittelu 

 
The body is meant to be seen,  

not covered up! 
-Marilyn Monroe 



Tärkeää vartalotyypeistä 
• Tiimalasivartalo oli 1950-

luvun ihanne, joten tässä 
luennossa opetamme miten 
sen saa itselleen aikaan 
pukeutumisen avulla.  
 

• Se on myös yleisesti 
naisellisena pidetty silhuetti 
ja suosittu pin-up -tyylissä.  
 

• Tärkeää on muistaa, että 
mikään vartalotyyppi ei ole 
parempi tai huonompi kuin 
toinen. Ne ovat vaan 
erilaisia. 
 



Vaatteiden sommittelu 

• Erilaisilla leikkauksilla ja yksityiskohdilla 
vaatteissa voidaan vaikuttaa hyvin paljon 
siihen, miltä vartalo näyttää vaatteissa. 
 

• Yksityiskohdilla voidaan lisätä volyymiä 
sinne mihin sitä halutaan lisää ja häivyttää 
epätoivottuja muotoja hämäämällä silmää 
esim. erilaisilla leikkauksilla. 



Vaatteiden sommittelu 

• Yläosan korostus:  
– leveät kaulukset 
– yksityiskohdat 

olkapäillä 
– rypytykset 

suurentavat, esim. 
puhvihihat 



Yläosan korostus 

• A-vartalo: Käytä vaatteita , joissa on suuret 
kaulukset, leveä pääntie tai muuten 
volyymiä hartioilla.  
 

• X, Y, O, H- vartalot: Kun vaatteessasi on 
yläosassa korostusta, huolehdi että myös 
lantiolla on volyymiä tuovia yksityiskohtia 
tasapainon vuoksi 



Vyötärön korostus 
• Vyötärön korostus: 

– korsetti tai 
muotoilevat 
alusvaatteet vaatteen 
alla muotoilevat 
vyötärölinjaa 
voimakkaasti 

– Vyö sijoitetaan 
vyötärön  kapeimpaan 
kohtaan 

– tyköistuva vaate 
vyötäröltä kaventaa, 
väljä suurentaa. 



Vyötärön korostus 

• Kaikki vartalotyypit: Vaate, joka on väljä 
vartalon keskiosasta tuo lisää volyymiä eli 
se suurentaa.  
 

• Moni nainen ajattelee, että väljä vaate 
peittää ”ylimääräiset” näkyvistä. 
 

• Itse inhoan sanontaa ”ylimääräinen” kun 
puhutaan naisen vartalosta.  



Vyötärön korostus 
• Muista, että sinussa 

ei ole mitään liikaa 
eikä mitään liian 
vähän. Olet hyvä, 
kaunis ja arvokas 
juuri sellaisena kuin 
olet. Ei ole olemassa 
mitään mikä olisi 
ylimääräistä. 



Vyötärön korostus 

• Jos keskivartalosi on pehmeä, voi olla että 
tyköistuvan vaatteen läpi näkyy silloin vartalon 
muotoja.  
 

• Ne saa helposti ja mukavasti silotettua 
oikeanlaisella ja mukavalla alusvaatevalinnalla. 
 

• Suosi siis vyötäröltä tyköistuvia vaatteita niin 
näytät aina linjakkaammalta. 

 
 



Lantion korostus 

• Lantion korostus:  
– kaikille vartalomalleille 

sopii kellohelma, joka 
on myös armelias ja 
peittää 

– muodokkaille lantioille 
käy myös kynähame 

– Yksityiskohdat, esim. 
taskut ja rypytykset 
sekä vaakaviivat 
lantiolla leventää 
lantiota 

 



Lantion korostus 

• A-tyyppi: Voit tasapainottaa voimakasta 
lantiota valitsemalla pystysuoria linjoja 
lantion kohdalle. Suosi pystysuoria 
leikkauksia, kuoseja jne. 
 

• Muut vartalotyypit: Jos käytät vaatetta, 
jonka lantiossa on volyymiä, huomioi sen 
tasapainotus hartialinjassa. 



Tehtävä: 

• Kysy viideltä parhaalta ystävältäsi mikä heidän 
mielestä sinussa on parasta ja mistä he pitävät 
ulkonäössäsi. 

• Kuuntele ystäviäsi, ota kehut vastaan, äläkä 
väitä vastaan. 

• Kerro myös ystävillesi mitä kaunista sinä heissä 
näet. 

• Tämän jälkeen aina kun katsot peiliin tai 
ajattelet itseäsi ja omaa ulkonäköäsi, puhu 
itsellesi kuin puhuit parhaille kavereillesi.  
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