
Đồ len mùa đông mặc thế nào cho hợp ý 
Giờ đây miền bắc không phải chịu các cơn rét cắt da cắt thịt. Thường phải mặc 
những chiếc áo bu dông to sụ ạ. Với kiểu thời tiết dở nóng dở lạnh. Se se lạnh kiểu 
này thì phù hợp nhất. Chính là các mẫu thời trang về len có đúng không ạ. Thông 
thường, nếu chỉ mặc len mà không chú ý phối đồ. Thì các chị em sẽ không bao giờ 
nổi bật lên giữa đám bạn bè đâu ạ. Chỉ cần chú ý một chút xíu thôi thì sẽ khác ngay 
mà không giống như các bạn đang mặc thời trang trẻ em đâu. Các bạn sẽ được 
đánh giá là tinh tế và có con mắt sành điệu hơn khá nhiều đấy. 
  
Áo thun len 
Áo thun len được đứng đầu danh sách những món đồ len cần mua. Bởi đây là mẫu 
cơ bản nhất mà các chị em yêu thích.  Các chị em có thể sử dụng áo thun len có độ 
mỏng vừa phải. Bạn có thể sử dụng áo loại có khuy hoặc không có khuy đều được. 
Nếu sử dụng áo có khuy hợp nhất là khoác ra ngoài một chiếc áo bên trong bạn 
nhé.  Bạn phối hợp sẽ mang lại cho mình vẻ thanh lịch, trang nhã. 
 
Áo len bản rộng 
Bạn có thể mặc áo len bản rộng thường xuyên. Mà lại không bao giờ thấy nhàm 
chán. Đó là bởi items này có sự biến tấu cực ảo. Nhất là các mảng màu sắc, họa tiết 
hoặc thiết kế cổ áo. Áo bản to thường có màu nâu socola. 
 
Quần len mặc thế nào cho hợp ý 
Đã nói xong áo. Thì phải nhắc đến quần thôi ạ. Mùa đông lạnh se se. Quần len hay 
legging là lựa chọn số một. Quần len hợp với phụ nữ là quần len mang những gam 
màu như: đen, be, nâu nhạt, ghi xám. Đây là đều là quần có cách phối quần áo nữ 
cực tây và nhẹ nhàng. 
 
Chân váy len thì sao 
Với chị em. Nhắc tới quần thì không thể nào không đả động tới váy. Chân váy len 
mềm mại, dày dặn vừa đủ để giữ ấm cơ thể. Các item này được chị em ưa thích bởi 
chúng cực nhã nhặn. Nhưng lại có nét sang chảnh trong đó. Nếu không muốn náy là 
chân váy này có thể mix với nhiều loại đồ. Cực dễ mix đồ, chỉ cần bạn chọn những 
items hài hòa về mặt màu sắc là thế nào cũng có được set trang phục ưng mắt, thời 
thượng. Đồng thời khi lựa chọn giày dép thì boots thấp cổ sẽ là  lý tưởng nhất với 
của chân váy len. Còn với cảm nhận của người viết bài này thì tất cả dép bốt đều 
hợp cả. 
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