
Riided kui osa meie igapäevaelust

 

Riided on teema, millega me oleme sunnitud iga päev kokku puutuma. Kui

riidekapist ei ole võtta riideid, mis meile meeldivad ja mida on lihtne omavahel

kombineerida, siis see on stressi allikas. 

Kui Sul on kapis riided, mis Sulle meeldivad ja sobivad, siis ei ole see enam Sinu

jaoks stressi allikas. Nii leiad iga olukorra jaoks endale kapist riided ning ei pea

mõtlema “Appi, mis ma selga panen!”. Samuti ei pea Sa tormama poodi hetkel,

kui sul pole selleks aega, tuju või ressursse, et mõelda, mida oma riidekappi osta.

Seetõttu julgustan naisi oma garderoobiga tegelema. 

Riided ei kao meie elust mitte kuskile, midagi peab alati selga panema. Kui

riidekapis on riided, mis sobivad Su kehakujuga, kaunistavad Sind arvestades sinu

naha ja juuste toon ning lähtuvad Sinu eelistustest ja vajadustes, siis elu on ühe

igapäevase teema võrra lihtsam. 

 

"Garderoob täis rõõmu ja kergust"
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Kust alustada oma garderoobi korrastamist?
 

Kapituulutust tehes on üks põhisamm, millest alustada - vaata otsa praegusele

riidekapi sisule ning leia sealt asjad, mis on pikalt kasutamata seisnud. Likvideeri

kapist asjad, mida Sul ei ole vaja või on Sulle väikeseks/suureks jäänud. Kui on

mõni asi, mis on totaalne lemmik, kuid parasjagu ei lähe selga, siis mõni selline

asi võib jääda alles. Ma ei soovita hoida alles väga palju vales mõõdus riideid. Kui

riidekapp on poolenisti täis väikseks jäänud riideid, siis see vaatab Sulle iga päev

otsa ja justnagu ütleks Sulle iga päev “Sa oled paks”. 

Kaardista ära enda vajadused - mis mu vajadused riietele praegusel hetkel on?

Eriti oluline siis, kui on suurem elumuutus - jääd lastega koju või lähed peale

lastega kodus olemist tagasi kontorisse tööle. Millised on Sinu vajadused riietele

just praegusel hetkel?

Mõtle enda jaoks need kolm iseloomustavat sõna, kuidas sa tahaksid ennast oma

riietes tunda? Näiteks “ma tahan tunda ennast mugavalt, naiselikuna, stiilsena”.

Sellise eneseanalüüsi abiga hakkad enda jaoks selgemaks saama, mida uusi

riideid ostes silmas pidada või mida otsima minna. Poes on lihtsam riideid valida

ja leida, kui tead, mis Sulle meeldib või sobib. Lisaks ratsionaalsusele ära unusta

emotsionaalset poolt - kes armastab lillemustreid, kiiksuga kampsuneid vms. Vali

oma riidekappi ka riideid, mis emotsionaalselt tekitavad hea tunde. 

Meie kõigi stiil on omamoodi. Kui palju peaks kapis olema emotsiooni ja kui palju

ratsionaalsust? Kui kapp on emotsiooni-oste täis, siis on kapi kombineerimise

tase madal ja see tekitab stressi. Sealt tekibki tunne, et kapp on riideid täis, kuid

selga pole midagi panna. Mida väiksem on garderoob, seda läbimõeldum see

peab olema. 
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Kuidas garderoobi uuendada?

Meie valikud sõltuvad meie võimalustest. Kui su võimalused ei ole parasjagu

sellised, et osta aeglast moodi või laduda vundamenti eesti disainist, siis selle eest

ennast halvustada ei ole mõtet. Minu kapis on ka kiirmoe riideid, kuid need on

seal aastaid olnud, kuna ma hoian oma riideid väga hästi. Kui ma teen klientide

juures kapituulutusi, siis viskan sealt välja ära pestud, vormist väljas, topilisi

riideid, sest neid selga pannes tunneme ennast halvasti. Teine võimalus on

kaltsukatest teise ringi riideid kasutusele võtta. 

Riideid on poodides kohutavalt palju ja inimesi on poes väga palju. Enamus meist

ei naudi rahvarohkeid kohti. Paljude jaoks on see väsitav ning see on põhjus, miks

poes käimine on väljakannatamatu. Need, kelle jaoks on poes käimine tüütu ja

stressirohke tegevus, neil ei olegi võimalik endale ajupesu teha ja muuta see

enda jaoks normaalseks tegevuseks. Seetõttu soovitangi võimalusel kasutada

stiilinõustajat, kes aitab määrata Sinu värvitüübi ning Sulle sobivaid riideid valida.

 

Kehakuju on konstantne, kuigi kaal võib liikuda üles või alla. Kehakuju

kardinaalselt ei muutu, nii et kui sa leiad brändi, mille teksapüksid sulle hästi

istuvad, osta mitu paari või osta järgmine kord sama brändi. Nii hoiad kokku

aega, mis kuluks erinevates poodides käimisele ja teksade proovimisele. 

Baasesemed on ühevärvilised riided. See on selleks, et meil oleks lihtne mustrilisi

või värvilisi asju millegagi kokku panna. Värvitüübi määramine tähendab, et leiad

ise või stilisti abiga oma garderoobi põhivärvid (hele ja tume baasvärv ning lisaks

aktsent toonid). Kui see ära teha ja teada oma põhitoone, siis silm hakkab poes

neid nägema ja ei hakka teiste toonide seast riideid otsima. 


