Mùa hạ tới là dịp các nàng tung tăng xuống phố cùng với những chiếc áo pull thời
trang siêu đẹp.
Có ít trang phục nào thuận tiện & được diện nhiều giống như áo phông. Với đại đa
số là vải cotton mát, 1 cái áo phông có khả năng được ứng dụng suốt năm. Mùa hè,
chỉ cùng với một mình áo pull đi đôi với quần jeans hay quần short tung tăng dạo
phố. Mùa thu, thêm vào 1 chiếc áo cardigan khoác nhẹ nhàng. Mùa đông và mùa
xuân, chúng mình vẫn đừng lo lắng chiếc áo yêu quý bị lãng phí. Áo phông có thể
mặc trong bất kì thứ gì chúng mình muốn.
Xu hướng thời trang trẻ em hè 2021 sẽ ra mắt bốn mẫu áo pull siêu ấn tượng mà
chúng mình không thể bỏ quên:
1. Áo phông họa tiết
Xu hướng hoa văn động vật có vẻ vẫn còn chưa kịp hết thời. Tiếp nối nhiều cái áo
đan, nỉ in hình cọp hay da báo là những áo pull giản đơn nhưng |vẫn đuổi kịp xu
hướng. Không khó để nhận dạng các chiếc áo pull hoa văn trong phố những ngày
hửng nắng. Những item đi đôi với áo phông hoa văn mặc dù giản đơn nhưng mang
lại công dụng làm đánh bật phần trên của bộ thời trang mà chúng mình đang sở
hữu. Vì vậy hãy cùng với nhau mua 1 chiếc áo pull kiểu này để tạo phong phú thêm
bộ sưu tập thời trang hè trong 2013 của mình phái đẹp nhé.
2. Áo pull sọc ngang
Những trang phục có họa tiết kẻ ngang đen – trắng đã rất thân thiết & làm bão suốt
năm 2012 nhưng với trào lưu thời trang hè của năm 2021, kiểu chi tiết giản dị này
vẫn chưa hết hot. Cùng các chiếc đầm ôm quyến rũ & những chiếc áo phông giản dị
mặc bát phố, kẻ ngang còn len lỏi vào từng thiết kế. Nếu các nàng từng thích những
chiếc đầm bo sát kẻ ngang nhưng lại chưa đủ sự tự tin để diện thì các chiếc áo pull
rộng rãi thoải mái sở hữu kẻ ngang có thể là một thay thế tốt.
Áo phông sọc ngang li ti đơn giản kết hợp với chân váy vàng chanh đẳng cấp khiến
bạn đáng yêu đến nơi làm việc. Còn nếu đi camping, hãy chọn chiếc áo sọc ngang
đường to, quần skinny trắng & giày thể thao khỏe khoắn. Cùng với xu hướng thời
trang trẻ em này, các bạn sẽ biến thành các cô nàng nhiều xì tai cùng với những
cách mix trang phục không giống nhau.
3. Áo pull kiểu unbalance
Trào lưu unbalance (gần như cao – thấp) đã thành xu hướng ấn tượng trong nhiều
năm vừa qua. Trong bộ thời trang hè 2021, bạn còn bắt gặp trào lưu này, không chỉ
theo các thiết kế mà còn thông qua cách phối hợp quần áo, làm gì để càng tạo ra sự
không cân bằng về chiều dài càng tuyệt. Xu thế unbalance lên ngôi trong thời trang
hè năm nay
4. Năng động với phông thụng có mũ

Dáng pull thụng này rất thích hợp cho những cô nàng chuộng vận động. Tính chất
thoải mái và phóng khoáng thuộc về kiểu này cũng tăng điểm cho các bạn gái trong
mức tuổi mới lớn và trở nên 1 trong các mode pull luôn được săn lung vào mỗi kỳ
thời trang, đặc biệt là thời trang trẻ em hè trong năm 2021.

