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n fashionistas livsstil går ut på att konsumera mode. Men inte enbart genom shopping; 

hon insuper och andas mode dygnet runt. Jag är en sådan person, en fashionista som har 

moderadarn på även i sömnen, och som på allvar kan säga att jag känner kärlek till 

kläder. Min egen ömsinta relation gör naturligtvis att jag ser mode som ett begrepp långt 

utöver ytlighet. För det går faktiskt inte att vifta bort alla dessa kvinnor (och män) som längtar efter 

att ett nytt nummer av deras favoritmodetidning ska komma ut eller som ägnar varje helg åt att gå 

på stan och titta på kläder.

Kärlek till kläder, vad är det? För mig är det känslan i kroppen, mot huden, när jag tar på 

mig ett plagg. Det kan också handla om intresset för hantverket, glädjen i att sköta om sina plagg, 

tankarna kring en garderobsinvestering eller ett sätt att bära upp kläder. 

Jag är inte helt säker på var mitt modeintresse kommer ifrån. Men att det funnits där sedan 

barnsben är helt klart. När jag var liten ägde min familj ett mönsterföretag som hette Stilmönster. 

Mamma sydde riktigt bra och vi hade lådor fulla med mönsterbeskrivningar hemma. Varje mönster 

pryddes av en fantastisk modeillustration. Dessa illustrerade modeller var bland de mest världs-

vana och chica kvinnor man kunde tänka sig. Självklart ville jag efterlikna dem. 

Tidningen Damernas Värld blev tidigt en lika stor stilguide för mig som för min mamma.  

När jag kom hem från skolan och tidningen låg i brevlådan var eftermiddagen helig. Om någon då 

hade sagt att jag en dag skulle arbeta som modechef på Damernas Värld hade jag nog tyckt att den 

personen var tokig. 

Men via Göteborgs-Posten, Gotlands Tidningar och Veckorevyn kom jag 1989 till Damernas 

Värld, där jag fick ta över moderedaktören Lotta Lewenhaupts sidor ”Det allra senaste”. Lotta var 

en svensk modeinstitution med den vassaste modepennan av alla. Jag var livrädd första gången jag 

träffade henne. Hon stormade in, helt klädd i svart, med ett stort Gauloises-rökmoln omkring sig.

Modevärlden och människorna som befolkar den är ett släkte för sig. Dramatiska, känsliga, 

detaljorienterade, besvärliga och härligt inspirerande. Mode är visuellt, och utan modefotograf Erik 

Lindvall vid min sida i ett halvår hade den här boken aldrig blivit av. Tillsammans har vi tagit 

hundratals bilder på spännande och inflytelserika modemänniskor. De medverkande är valda för 

att jag har ett nära och långt förhållande till dem både privat och professionellt samt för att de är 

viktiga inspiratörer i modets Sverige. Jag brukar säga att jag är modeprivilegierad som i snart tjugo 

år fått arbeta tillsammans med alla dessa modepersonligheter, både svenska och internationella. Jag 

har fått uppleva och vara delaktig i modets innersta kretsar. Något jag är tacksam för, för mode är 

det roligaste som finns. Ett intresse som man kan förvalta och förkovra sig i så länge man lever. För 

mig som sann fashionista är mode livsluft. 

E
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M ode och stil är två olika saker. Mode är 
en övergående trend medan stil är nå-
got du lär dig. Vissa är duktigare på att 

förvalta sin stil än andra. Jag har inte byggt min 
garderob över en natt. Kläder är både ett yrke 
och en hobby för mig. De flesta inköp övervä-
ger jag noga. Jag har plagg som är minst femton 
år gamla och som fortfarande används. 

Jag har inget dressingroom, fast det står 
högt upp på någon-gång-i-livet-listan. Kläderna 
är uppdelade på åtta olika garderober spridda i 
våningen. De inkräktar även på min mans ut-
rymmen, till hans stora förargelse. Plus väsk-
hyllorna, dem kanske jag inte ska glömma bort. 
Men så sparar jag också mycket. Säljer aldrig 
på secondhand. Har jag tröttnat ger jag hellre 
bort till någon som blir glad.

Prova på så många stilar som möjligt när du 
är ung. Köp billigt, för det kommer ändå att ra-
tas efter hand. Först senare kan du börja satsa 
på kvalitet och tidlöshet. Är man sedan lika in-
tresserad som jag, då kan man börja investera 
seriöst.

Min garderob bygger på sju olika garde-
robsregler, där investering är den första. Sedan 
kommer i tur och ordning: modekunskap, 
hantverksförståelse, färgkoordination, förebil-
der, proportioner samt slutligen gallring.

regel nº 1

G ör investeringar. Ett målmedvetet gar-
derobsbyggande kräver investeringar. 
Men vad är då en investering? Min 

”edition”-kappa från modehuset Balenciaga är 
en typisk fin investering. Balenciagas chefsde-
signer Nicolas Ghesquière plockar varje säsong 
fram originalskisser från modehusets anrika 
arkiv och nyproducerar ett fåtal plagg i limite-
rad upplaga. Min kappa gjordes första gången 
till Balenciagas höst-/vinterkollektion 1957. 
Ett sådant plagg har du resten av livet.

En livsinvestering kan också vara som min 
Chanelväska. Jag, maken och ett annat par var 
på julshoppingresa i Milano. Vid frukosten 
hade jag klart och tydligt deklarerat att någon 
väska önskade jag mig verkligen inte i julklapp. 
När vi sedan gick in i Chanelbutiken på Via 
Sant’ Andrea fick jag plötsligt ett akut habegär 
efter en svart quiltad Chanelväska med silver-
kedja. Min man påpekade något irriterat:

– Du ville ju inte ha några fler väskor.
Varpå min underbart modeintresserade 

medshoppande väninna räddade hela situation-
en med kommentaren:

– Det är ingen väska, det är en Chanel.
Behöver jag säga att min Chanelväska är en 

favorit i garderoben, en som fungerar vid alla 
tillfällen?

Tänk på att köpa signaturplagg när du in-
vesterar. Ett signaturplagg är ett nyckelplagg 

Martinas 7 garderobsregler



10
m

in
 g

ar
d

er
o

b

hos en designer eller ett märke. Till exempel 
en body från Azzedine Alaïa, en randig sjö-
manströja från Jean-Paul Gaultier, loafers från 
Gucci, en bussarong från Biba, en korsettklän-
ning från Dolce Gabbana eller en kappa från 
Max Mara. 

Det kan även vara signaturmönster efter 
samma princip. Storblommigt från Kenzo, 
småblommigt från Laura Ashley, multirandigt 
från Missoni, paisleymönstrat från Etro, scarf-
mönstrat från Hermès och så vidare. 

Det behöver inte nödvändigtvis vara stora, 
internationellt kända märken, samma sak gäl-
ler svenska designers. Vet du inte vad du ska 
köpa från ett visst märke, titta på märkets hi-
storia. Acne är bra på jeans, Dagmar på stickat, 
Hope på ytterplagg, Odd Molly på nymodern 
folklore, bara för att ta några exempel ur den 
svenska designerfloran. Ett märke som vacklar 
mycket i sin identitet är ofta ingen bra investe-
ring. 

Ett bra tips alltså, håll utkik efter ung 
svensk design. Vissa kommer att gå långt. Och 
visst skulle det vara kul att äga något från nå-
gon förstakollektion? Om inte annat så för 
glädjen att kunna stödja en ny stjärna.

Min jakt på bra ung svensk design pågår 
ständigt. Diana Orving är den senaste som 
väckt mitt intresse.

Orving arbetar med avancerad draperings-
teknik. Hennes teknik imponerar, speciellt 
med tanke på att hon är självlärd. Det är spän-
nande att närma sig en ny designer. Försöka 
förstå sig på deras vision. Att ha en dialog. Om 
Diana Orving kommer att vara en god investe-
ring får tiden utvisa. Nu håller jag i alla fall ett 
öga på henne.

Mina 10 bästa 
festkläDer 

kläder jag känt mig snygg i och haft  
kul i. tänk om kläder kunde tala!

brudklänningen uppsydd av Pär engs-1. 
heden.

frackklänning från Plein sud på bröl-2. 
lop i Genève.

Chiffongklänning från Carin rodebjer 3. 
på 50-årsfest.

Djupt ringad jerseyklänning från Yves 4. 
saint laurent på julfest.

Mönstrad spetsklänning från Christian 5. 
lacroix på sommarfest.

Pärlbroderad aftonklänning uppsydd 6. 
av Pär engsheden på kungamiddag.

beige empireklänning från burberry 7. 
Prorsum på balettpremiär i new York.

spets- och chiffongklänning från nina 8. 
ricci på Guldknappengalans 25-års-
jubileum.

lång helskuren kjol med massor av 9. 
underkjolar och satinkorsett från 
H&M och Camilla thulin på maske-
radbal.

svart ryggringad klänning från alex-10. 
ander McQueen en natt ute i Palma 
de Mallorca.
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”Min jakt på bra ung svensk design pågår ständigt. 
Här är diana orving, den senaste som väckt mitt intresse.”
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regel nº 2

L är dig modehistoria. Kunskap om modehistoria är nöd-
vändig för att på allvar skapa en egen stil. För att nytolka, 
mixa och matcha fram en personlig stil behövs kunskap 

om hur stilen/stilarna egentligen såg ut från början, innan de 
uppdaterades i nya retrotappningar. Det är här kunskap om mo-
dehistoria gör skillnad.

Så när du går runt och känner dig bohem-chic i en nyinköpt 
tunika i sommar kan du veta att tunikan funnits sedan antiken. 
Och har ett klädesplagg funnits så länge kan du räkna med att 
det kommer finnas kvar. Du kan stilla ditt konsumtionssamvete 
med att tunikan är ett utmärkt sommarinköp.

Att ta reda på sin egen klädhistoria är också av vikt. Vilken 
epok har du fått din klädestetik ifrån?

Ibland brukar jag säga att jag blev klädtokig för att jag inte 
fick några fina kläder när jag var liten. Vid enstaka tillfällen  
då mamma ändå köpte något hett eftertraktat plagg var det fest. 
På 70-talet var fåfänga inte comme-il-faut. Begagnat var så 
mycket chicare. 

”diana orving 
håller ett  
vakande öga  
på mig i  
hennes ateljé.”
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Under 80-talet, då jag började tjäna mina första 
egna pengar, gick allt till klädinköp. Dubbla 
axelvaddar, neonfärger, höga pumps, breda re-
sårbälten och tonvis av strass. 80-talet var ett 
decennium av excesser. Thierry Mugler, 
Claude Montana, Christian Lacroix och Jean-
Paul Gaultier var designkungar i Paris. Deras 
storhet fick jag uppleva på riktigt i slutet av pe-
rioden, när jag fick mitt första modetidnings-
jobb. Jag minns en Montanavisning som ett 
stort ögonblick. Taket liksom lyfte i visnings-
tältet på Louvrens innergård när han visade. 
Eller när jag sittandes på guldstol fick se över-
dådiga skapelser av Christian Lacroix. 

En som verkligen upplevde 80-talet på nära 
håll var svenska supermodellen Emma Wik-
lund. Emma var också en av de första stora mo-
deller jag arbetade med och den första person 
jag tänker på nu när jag vill ha hjälp att definie-
ra modet före 90-talets minimalism. Emma var 
husmodell hos Thierry Mugler under den här 
perioden. En höjdpunkt i hennes karriär var 
när hon medverkade i George Michaels super-
modellvideo Too Funky 1992, där hon bar 
Muglers metallkorsett. Supermodellernas era 
var en vansinnig tid. När Emma Wiklund kom-
mer igång och berättar historier är det högtids-
stunder. 

– tänk om jag ändå förstått hur mycket 
fantastiskt jag var med om, säger emma när  
vi ses. 

Hon har sparat en del roliga plagg. Bland 
annat en kavaj av Claude Montana. Den är 
bredaxlad, figursydd med en knapp fram och 
en utskuren trekant i ryggen. 

Jag ser kavajen klart framför mig, ett av 
Claude Montanas signaturplagg. Hårt, rakt, 
rent och grafiskt monokromt.

– allt var så perfekt hos Montana, så ut-
tänkt i detalj. till och med hur vi skulle gå för 
att harmonisera kläderna. Under castingen 
före visningarna fick vi lära oss att gå på ett 
speciellt sätt. Det lyste en fånig liten spotlight 
på oss. ljuset, formen, gången och plagget, 
allt var enligt Montanas vision, berättar 
emma. 

– Men för mig var thierry Muglers tim-
glasformade powerdräkter och Christian  
lacroix’ handbroderade aftonklänningar för 
damigt chica.

Både jag och Emma är överens om att det vi 
verkligen tog till oss var vad man kan kalla 
”Pradas svarta nylonestetik”, som etablerades i 
början av 90-talet, den avskalade minimalis-
mens tidevarv. Den har förmodligen påverkat 
mig mer än något annat. 

Designerna Helmut Lang, Calvin Klein,  
Jil Sander och Miuccia Prada var mina idoler. 
En svart nylonväska med Pradas logga på en 
triangelformad metallplatta var optimalt. Jag 
hade nylonkassar i alla storlekar, från den obli-
gatoriska ryggsäcken via aftonvarianten till 
shoppingbagen. Alla som ville vara något inom 
mode hade svart Pradanylon på den tiden. 

Miuccia Prada har behållit sitt grepp från 
90-talet som en av de mest inflytelserika de-
signerna i nutid. Hon är en av de stora innova-
törerna. Behöver jag säga att Prada är väl repre-
senterad i min garderob? 

”det är ingen väska, 
det är en Chanel.”
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regel nº 3

L är dig förstå hantverket. Passion för klä-
der betyder kärlek till hantverket, ur-
sprunget och plaggets känsla mot krop-

pen. I Frankrike säger de, ”on se sent bien dans 
la peau”, vilket fritt översatt betyder att du mår 
bra i huden/kroppen. 

Jag köper inte kopior. Det är en etisk fråga. 
Har jag inte råd avstår jag hellre. Att måna om 
det äkta och handgjorda är viktigt för mig. Om 
ursprunglig design försvann och det inte fanns 
plats för konceptuellt konstnärliga uttryck 
skulle modeindustrin inte vara densamma. 

Men hantverk behöver inte betyda en svin-
dyr krokodilväska från Hermès. Det kan lika 
gärna vara en unik gästdesigner hos H&M. Så 
har du kommit över ett H&M-plagg från någon 
av deras gästdesigners, behåll det. Allt som 
finns i limiterad upplaga har ett vintagevärde. 
Om inte i pengar så i modehistoria.

Mina 10  
säMsta PlaGG

Hopplösa saker som visserligen är  
älskade men nästan helt oanvända.

rosa högklackade cowboyboots 1. 
(köpta under något slags am-
ningspsykos när min dotter var 
några månader gammal).

stormönstrad solhatt från Pucci.2. 

Mc-jacka i herrstorlek från Har-3. 
ley-Davidson (någon oversized 
era för länge sedan).

lila långklänning av jersey från 4. 
italienska trussardi (köptes under 
en semesteryra, när man är brun 
är allt snyggt).

röd-cerise draperad klänning 5. 
från italienska sportmax (ett miss-
lyckat reaköp).

Pistaschgrön stortröja från repeat 6. 
(när blev grodan kermit stilikon?).

laxrosa fodralklänning från Ma-7. 
rella (jag blir likblek i färgen).

rumpkort minikjol i manchester 8. 
från Vivienne Westwood (var lite 
för entusiastisk efter en West-
woodvisning).

rosa sandaletter med dinglande 9. 
tärningar från louis Vuitton (för-
sökte trycka ner foten i en för liten 
storlek).

Ormskinnspumps med 12-centi-10. 
metersklack från Christian 
louboutin (de är vrålsnygga men 
tar över för mycket. ser ut som 
skorna är ute och går med mig i 
stället för tvärtom).

”Jag älskar  
långklänningar,  
som den svarta 

fodralklänningen från 
Hervé Léger, och 
volangklänningen  

från dKnY.”
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regel nº 4

L är dig att färgkoordinera. Den vanligas-
te frågan jag får under en middagskon-
versation är vilka färger som gäller nu. 

Färger verkar intressera de flesta. 
En god vän och hans nya partner skulle på 

fest hem till oss. 
– Hur ska jag känna igen värdinnan? frå-

gar den nya partnern.
– Det är hon i svart, svarar vännen tvär- 

säkert. 
Just denna junidag var jag klädd i vitt från 

topp till tå. Fast han hade rätt på sitt sätt. För 
vitt är som svart fast tvärtom.

Öppnar jag garderoben dominerar svart, 
med avbrott för vitt och olika toner beiget  
eller grått. Längst ut hänger något rött som 
ett utropstecken och strax intill några mörk-
blå plagg. Den mönstrade omlottklänningen 
från Diane von Furstenberg ser helt vilsen ut. 

Fast å andra sidan är omlottklänningen von 
Furstenbergs signaturplagg. Den går alltså un-
der beteckningen investering, inte plagg!

Det finns de som hävdar att moderedaktö-
rer bär svart för att de arbetar med färg. Det är 
säkert sant. I arbetet blir jag mätt på färgstarkt, 
mönstrat och dekorerat. Fast mest handlar det 
nog om det praktiska i en enhetligt färgkoordi-
nerad garderob. Svart, vitt, grått och mörkblått 
är viktigast i basgarderoben. Allt annat är kryd-
da. Ska du lyckas med färger bör du ha en stark 
personlighet. Inga jäktiga morgnar i smällkalla 
februari heller, för då uppstår kombinations-
svårigheter. Blommig kappa, turkos väska, 
röda skor, randiga strumpor, leopardmönstrad 
klänning och chockrosa tröja, det kräver sin 
kvinna.
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svart dunjacka från Prada.1. 

svart body från alaïa (azzedine 2. 
alaïa är kung över det figurnära  
modet som han slog igenom med på 
80-talet).

svart aftonklänning från fransmannen 3. 
Hervé léger (léger skulpterar kläder 
på kroppen med hjälp av elastiska 
resårband).

svart militärkappa samt lång jersey-4. 
klänning från Gucci. (signaturplagg 
kan också vara plagg från en av mo-
dehusets guldåldrar. eran då tom 
ford var chefsdesigner för Gucci, 
1994–2004, är viktig eftersom det 
var han som lyckades vända Gucci 
från ett sömnigt gammalt italienskt 
modehus till något rykande hett. ”att 
göra en Gucci” betyder just att för-
värva och återuppliva ett historiskt 
modehus med hjälp av en designer i 
ropet. båda plaggen är naturligtvis 
från tom ford-eran.)

svart a-linjeformad kjol med motveck 5. 
från balenciaga.

Grått koftset av kashmir från Marni 6. 
(har Marnikoftor i många neutrala 
toner).

Multirandiga mössor från Missoni.7. 

blåvit Hawaiiblommig solklänning 8. 
från amerikanskan anna sui.

Offwhite kabelstickad kashmirtröja 9. 
från Malo (det är bättre att äga en 
lappad och lagad kashmirtröja än 
ingen alls, påstår en av mina mode-
kompisar).

lårhöga mockastövlar från Charles 10. 
Jourdan.

kashmirhalsdukar från italienska 11. 
kashmirhuset lora Piano (även de  
i neutraler).

kakigrön safarijacka från Marc  12. 
Jacobs.

Mörkblå kavaj med knytskärp från 13. 
Dolce Gabbana.

Pälsboa från Christian Dior.14. 

svart ryggringad cocktailklänning 15. 
från acne (hade den första gången 
på Guldknappengalan 2004 då  
Jonny Johansson för acne vann).

Grå dräkt från Giorgio armani.16. 

svart väska från fendi modell ”bagu-17. 
ette” (världens bästa aftonväska, som 
rymmer mer än bara kreditkortet och 
ett lipgloss utan att vara skrymmande).

Vit bomullsrock och grå herrbyxor 18. 
från Helmut lang.

smal beige cigarettbyxa från filippa k.19. 

svart empireskuren klänning från 20. 
italienska sportmax.

Mina 20 bästa PlaGG 
kläder jag haft i flera år och fortfarande använder.
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alltid omgiven av välklädda vackra kvinnor. 
Det mest intressanta med dessa italienskor 
och fransyskor är att de oavsett ålder bejakar 
sitt utseende. De ger aldrig upp. Några av de 
modekvinnor vars stil jag beundrar mest är 
inga duvungar. Tvärtom bär de sig själva och 
sina kläder bättre med åren. Så se framåt!

En av mina favorithistorier utspelar sig hos 
Ralph Lauren i New York. Vi är några kvinnor 
som står samlade och dricker champagne i vän-
tan på att visningen ska börja. En stilig kvinna 
stiger in i rummet och hälsas artigt av den sam-
lade gruppen med fraser som

– Vad snygg du är!
Varpå hon självsäkert svarar:
– Jag vet, jag ser fantastisk ut idag.
Visst är det en amerikansk jargong, men jag 

önskar ändå att det fanns fler svenska kvinnor 
som vågade bejaka sig själva och sin stil. Vakna 
upp i morgon och säg till dig själv: Jag ser fan-
tastisk ut idag. 

regel nº 5 

H itta en modeförebild. Rent allmänt 
tycker jag det är vettigare att ha en de-
signer som stilförebild än en kändis. 

Klädskapare lever ju på att designa kläder! 
Försök att hitta en modeförebild som stämmer 
överens med dina förutsättningar. Det är ett 
knep jag kom på när jag besökte italienska 
Marni i Milano. Stod i showroomet och slö-
bläddrade bland kashmirtröjorna då jag kände 
en annan kvinnas närvaro snett bakom mig. 
När jag vände mig om stod jag öga mot öga med 
Consuelo Castiglioni, Marnis chefsdesigner.

Hon är lite äldre än jag men har samma 
längd, hårfärg och liknande reserverade rörel-
ser. Jag förstod plötsligt varför märket tilltalar 
mig så. En kvinnlig designer har ofta sig själv 
som måttstock. Hittar du en designer du liknar 
är rådet att sno hennes stil, den kommer att 
passa dig! 

Bra kvinnliga modeförebilder hjälper dig 
att bejaka din stil, något som svenska kvinnor 
generellt är usla på, speciellt då de blir äldre. 
Jag reser mycket till Italien och Frankrike. Är 
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regel nº 6

V ar kritisk när det gäller proportioner. 
En god stil handlar mycket om sinne 
för proportioner. Hitta silhuetten 

som är smickrande för just din kropp. Jag är en 
liten kvinnlig 34:a, vilket har sina begräns-
ningar. Kan inte ha märken som kräver längd. 
En designer som avantgardistiska Ann De-
meule meester från Belgien skulle jag aldrig ge 
mig på. Hon passar bara långa personer.

Själv gillar jag inte ”cropped”, avskurna 
byxlängder, eller för korta överdelar. Undviker 
avancerade plagg. Ett avancerat plagg är både 
en individuell fråga och en åldersfråga. Själv 
avstår jag leggings, hotpants, vita strumpbyx-
or, knästrumpor till kjol och leopardmönster, 
hur trendigt och snyggt det än är på andra.

regel nº 7

G allring. Ja, hur många plagg behöver 
man? Det finns två skolor när det gäller 
gamla kläder: Spara eller sälja av. Jag till-

hör den första. Jag har en alldeles för stark rela-
tion till mina kläder för att sälja. Dessutom är 
jag nördig då det gäller modehistoria, så för mig 
har samlandet en större betydelse. Kläder för 
mig är mycket mer än bara kläder. Jag använ-
der ofta gammalt men ser alltid till att uppda-
tera med några av säsongens nyckelplagg.

Alla drömmer om ett snabbfix. Det är där-
för ”gör om mig”-reportage är så populära. Jag 
sysslar inte med sånt. Helt enkelt för att jag 
inte tror på det. Det är som med snabbantning: 
Du går upp lika mycket efter kuren som du för-
lorade under den. Din garderob är en del av din 
livsstil. Ska du förändra garderoben behövs 
långsiktiga radikala grepp, inga snabbfix. 
Tänker ofta på kvinnor som plötsligt får en ny 
hårfärg och klippning, och fyra hårprodukter 
och en proffsföning senare har ett helt nytt ut-
seende. Det håller sällan länge. Ha tålamod i 
stället. Räkna med att det tar år att hitta en 
fungerande stil.

För mig som älskar kläder är garderobsbyg-
gandet en passion som pågår oavbrutet.

”Klänningen i vinröd siden och fransk couturespets syddes 
upp av designern Pär engsheden till min brors bröllop.”
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lär dig känna igen ett signaturplagg. 1. 
ett signaturplagg är något ett visst  
märke är känt för.

börja alltid med neutrala färger. svart, 2. 
vitt, marinblått, grått, beige och brunt. 
alla andra färger är krydda.

Håll utkik efter unga nya talanger och 3. 
köp från tidiga kollektioner.

Var målmedveten. ta reda på vilka 4. 
komplement du behöver i garderoben 
innan du går ut och handlar.

Häng plaggen luftigt i garderoben,  5. 
så du ser vad du har.

traditionella folkdräkter är ett effektfullt 6. 
sätt att mixa en excentrisk garderob,  
t.ex. kimono eller en österrikisk dirndl-
dräkt.

lär dig uppskatta hantverket.7. 

alla garderober bör innehålla minst en 8. 
svart fodralklänning och ett par svarta 
pumps.

tänk som en man. Den klassiska man-9. 
liga garderoben är en bra stomme. 
kostym,  powerdräkt, vit skjorta och 
rock kommer du långt med.

spara speciella designerplagg och 10. 
signaturplagg, alla plagg med en  
historia.

Var kritisk, vissa trender ska du hoppa 11. 
över.

lär dig modehistoria, så du kan avgöra 12. 
om plagget är en klassiker eller ej.

Gör skillnad på sommar- och vintergar-13. 
deroben. Det är två helt skilda stilar.

läs massor av modetidningar och mo-14. 
deböcker för stilinspiration.

avsätt tid till stilsökandet. se det som 15. 
en investering i dig själv.

Mörkblått är skonsammare mot huden 16. 
än svart. Det går att blanda svart och 
blått!

se om du kan hitta en kvinnlig designer 17. 
som du liknar och gillar. Designers har 
oftast sig själva som måttstock. troligt-
vis kommer stilen att passa dig också.

Prova en ny stil med billiga plagg inn-18. 
an du storinvesterar.

Ge komplimanger och ta till dig andras 19. 
komplimanger.

ingen höjer ögonbrynet om du köper 20. 
golfklubbor för 10 000 kr, men köper 
du en handväska för samma summa 
anses det svindlande. ändra på det, 
genast!

så bYGGer DU en GarDerOb




