
Camisa oversized feminina: modelos, dicas e truques para usar
Por Lidianne Andrade para o blog Tudocommoda.com

Que os blusões já são de gosto feminino a gente já sabe. Mas que tal se elas forem moda mesmo?
Se usar  for  tendência?  Melhor  ainda,  não  é  mesmo.  É  a  camisa  oversized  feminina,  mixando
elegância e social em uma mesma peça.

Camisa oversized feminina: Vale a Pena Investir

Você já deve ter cruzado por ai com uma camisa com cara de masculina e super longa. As mais
discretas  e  adeptas  dos  tops  e  justinhas  podem  acreditar  ser  um  erro  de  modelagem,  mas  é
exatamente assim que ela deve ser.

Estamos falando da camisa oversized feminina. Um modelo mais longo (super longo na verdade)
para ficar mais comportada impossível no look.

A peça migrou do estilo boyfriend. Lembra da calça do namorado, super larga nas pernas que fez
um enorme sucesso no guarda roupa feminino? Agora chegou a vez da camisa social vir para o lado
mais rosa do closet.

Mais comumente a camisa oversized feminina surge na cor branca no closet delas, mas pode ser
vista em outras tonalidades na street style. A tendência mesmo é optar pela cor branca, vantagem
para elas porque branco combina com tudo!

O bacana da peça é ter conquistado primeiro as famosas. Quando se trata de modelos muito largos
as casuais parecem ser um pouco mais resistentes, mas basta uma ousar para algumas seguirem.

Por enquanto o modelo fica na moda básica. Aquela para usar de vez em quando no trabalho com
algumas combinações mais chiques e investir com força nas saidinhas informais e baladas. E vale
muito a pena investir porque fica bem bacana.

Como Usar Camisa Oversized Feminina? Modelos e Looks

Não sabe como usar sua oversized? Temos algumas dicas bacanas.

No look trabalho

No momento de escolher um look é recomendado responder uma pergunta simples: onde vou usar?
Qual o endereço? Sendo uma formatura em uma casa de festa chique você já sabe que a peça ideal
não é uma camiseta e sim um vestido de festa.

Apesar de aparentar ser uma peça quente, dependendo do tecido não vai ser um problema usar em
cidades quentes.

A combinação mais comum é com calça social para o look trabalho. Séria, a camisa sempre será
bem vinda quando se trata de visual para ambiente de trabalho.

Outra dica interessante é investir no que os fashionistas aprovam. Por enquanto está na moda deixar
as medidas  bem largas.  Pode investir  em calças mais  largas e deixar  as medidas soltas,  bem à
vontade e com conforto.

Com calça legging



Alguma coisa não fica legal com calça legging? A peça migrou perfeitamente da academia para as
ruas no melhor da moda casual. É uma ótima dica investir em blusões e camisa oversized feminina
com a peça e brincar com as proporções.

No footwear vale qualquer tipo de calçado. Do tênis ao scarpin, este tipo de calça permite tudo
dependendo da ocasião. Vale até mesmo investir em salto colorido para acrescentar um pouco de
alegria no look.

Como vestido

De longe já parece um vestido, por que não aderir de vez ao estilo? A camisa oversized feminina
pode  receber  um  cinto  e  se  tornar  uma  peça  única.  Mas  para  este  tipo  de  look  atenção  ao
comprimento para não ficar curto e sensual demais.

As baixinhas devem evitar este tipo de peça se usarem um manequim maior para não achatar a
silhueta.

Cantora Rihanna aderindo ao estilo
Com saia

Diferente e por isso é muito bacana. É uma bela brincadeira de comprimentos. Enquanto a peça da
parte de cima quase cobre as pernas todas, a saia fica como pequeno detalhe para chamar a atenção
às curvas femininas.

A camisa oversized feminina combina com todo tipo de saia se o look for informal. Basta ter ideias
e investir!

Combinar tecidos diferentes é uma forma de inovar quando se trata de estilo. Saia de crochê com
camisa social é diferente e gera um belo look! O mesmo vale para renda ou qualquer outra peça que
você tenha guardada no closet louca para ganhar uma combinação nova.

Com jeans

Não existe nada que não combine com jeans: esta é a verdade. Das blusas mais simples às mais
pomposas,  pode investir  que  vai  dar  certo.  Com a  camisa  oversized  feminina  não poderia  ser
diferente.

Pode seguir a tendência de usar medidas largas, as calças soltas mesmo, ou as justinhas para quem
adora exibir as curvas. O que não vale é deixar de usar!

Para um look informal pode ir com as sandálias básicas ou os sapatinhos com um leve salto. As
sapatilhas são as melhores para combinar com este tipo de visual pensando no conforto.

Uma boa notícia  é  que não existe  modelos que não caem bem quando se trata  de bolsas para
combinar com camisa oversized feminina. Vale os modelos mais largos, os pequenos e até de costas
se você faz o tipo escolar. Basta usar!



Estilo Punk: O que É, História e Como Usar Sem Erros
Por Lidianne Andrade para o blog Tudocommoda.com

A associação do look preto total com o estilo punk é automática na mente de muitos de nossos 
leitores. Uma ideia geral e bem distante do real estilo punk, que vai além de apenas uma blusa preta.
Saiba mais sobre ele e dicas de como aderir a seguir.

O que é Estilo Punk?

O surgimento do punk

Enquanto som para tocar no seu smarthphone o punk é um gênero musical surgido na década de 70.
Os historiadores nunca chegaram ao certo em um local exato no nascimento do punk porque ele 
ganhou força em dois lugares ao mesmo tempo: Reino Unido e Estados Unidos.

O marco inicial no som foi a banda The Pretenders que infelizmente fracassou em 1979 mas deixou 
a sua marca e criou alguns fãs.

As bandas surgidas nessa fase tinham algo em comum: a desconstrução. Usavam calças jeans 
rasgadas (se fosse hoje seria Destroyed), camisetas velhas e tiras de couro nos braços. O preto era a 
cor básica (quase única) usada pelos músicos de bandas e se tornou em pouco tempo a cor chave do 
estilo punk.

A ideia de propagar a liberdade e a fuga do autoritarismo norteou a maior parte das músicas do 
estilo punk. Cativou rápido os jovens também, com aquele sabor especial de rebeldia que os 
adolescentes adoram cultivar.

Quando letras de músicas com sons 'pesados' e essas mensagens começaram a tocar em boates e 
bares alternativos o sucesso foi aumentando. Não foi algo rápido, durou anos para o estilo punk na 
música se consagrar. Quase uma década. Contudo, é cultivado e lembrado até hoje.

Jovem vestindo roupas básicas com estilo punk.
O que seria então o estilo punk?

Em primeiro momento o estilo punk é definido como um estilo de música surgido na década de 70 
focado na contracultura. O idealismo dos músicos da época envolvia falar de tudo o que não fosse 
romance como política, drogas e sexo.

E como tudo o que surge no mundo acaba refletindo na moda temos um movimento intenso de 
contracultura também no universo fashion sendo propagado aos poucos nas ruas. O estilo punk se 
apresenta na moda como uma forma de se vestir não convencional. 

Lembremos um pouco ai de como era a moda anos 70: muitas cores, estampas alegres e o querido 
estilo hippie. No punk o preto é a cor mais usada em 'luto' pelos erros da humanidade e muitos 
outros protestos.

Dicas de Como Aderir ao Estilo Punk

O foco principal do estilo punk sempre foi a fuga do convencional. Esqueça os terninhos e calça 
pantalona (super moda na época) e blusas mangas compridas com decote em V para elas. A ideia 
era usar tudo o que os jovens 'tradicionais' não vestiriam.



Lá nos primórdios do estilo punk vamos notar um certo padrão de roupas presente até hoje em 
quem nunca deixou de amar o estilo. A maioria dos aderentes vestia:

Jaqueta de couro (clássico dos clássicos);
Camiseta com o nome de sua banda preferida ou palavras/frases de protesto;
Botas para elas e coturnos para eles;
Gargantilhas estilo 'coleira' de couro.
Looks para diferentes ocasiões compostos com o estilo punk.
Fotos e Looks de Estilo Punk

O grande segredo para entender o fashionismo do estilo punk é sair do convencional. Esqueça 
montagens de look básico, monocromia e tudo o que pareça "certinho" ou "combinação perfeita".

Saias curtas e informais

Saias são queridas em qualquer estilo, não sendo diferente quando estamos lidando com montagem 
de estilo punk. O diferencial aqui é a padronagem.

Cores? Xadrez básico e preto. Comprimento? No new punk vale as curtinhas. Já no estilo clássico o
comprimento no meio da coxa era mais apreciado. Isso porque a ideia era apenas vestir o conceito e
não exibir o corpo. A sensualidade na moda punk por um tempo foi deixada de lado.

Entre as inglesas a estampa xadrez é usada e abusada quando se trata de moda diferenciada. O estilo
punk é um dos que adoram mas há também as roqueiras, as da moda de rua e quem quiser usar e 
abusar da peça. Afinal, ela combina com tudo mesmo e isso é inegável!

A ideia para usar com saia é bem simples: camiseta básica (preta ou lisa), jaqueta e sapato 
despojado. Pode ser bota ou tênis. Look à prova de erros no estilo punk.

Com short jeans

Um clima agradável pede algo despojado e o short jeans entra nessa combinação. Seguindo a regra 
infalível de "jeans combina com tudo" é só escolher a sua camiseta e seu sapato.

Entre os mais jovens as roupas da moda punk ficam confortáveis acima de tudo. Cropped apenas 
para quem quer ir além e acrescentar sensualidade ao estilo. As camisetas, no geral,

Com calça jeans

A maioria dos leitores concorda que com uma calça jeans você estará pronto para ocasiões 
diversificadas. De uma consulta médica a um rolê com as amigas ela veste bem, não sendo diferente
com o estilo punk.

Calça jeans combina muito bem com:

Camisetas de bandas, com frases ou mensagens;
Bota cano curto ou médio;
Bota de couro cano curto;
Coturnos e botas de trilha;
Cintos de couro;
Dentre outras ideias.
Bota cano curto com calça jeans e estilo punk.



Com calça destroyed

Nos anos 70 as calças eram rasgadas em casa mesmo para criar o estilo punk. Não se faz necessário 
hoje usar tesoura e puxar fios para criar o estilo porque já estão à venda assim, evitando inclusive 
puxar fios. Estamos falando da calça destroyed, uma leve febre entre os fãs da moda punk que fica 
muito bem em quase tudo!

Elas pedem uma camiseta composta e uma bota legal para aderir. Esqueça sapatos femininos 
arrumadinhos demais e o salto alto está fora de questão. A ideia de "desconstrução" é o que vale 
aqui com botas, tênis All Star e afins.

Os acessórios são um show especial no estilo punk. As pulseiras de couro são as mais queridas tanto
para elas como para eles. Nas orelhas os alargadores deixam os brincos para trás e um piercing na 
sobrancelha é muito bem cotado também.



Como Ser Mais Feminina: Dicas e Passo a Passo Fácil!

Por Lidianne Andrade para o blog Tudocommoda.com

A qualidade de ser feminina da mulher é algo extremamente apreciado pelos homens. Algumas já
naturalmente  exprimem  isso  enquanto  outras  podem  aprender  a  como  ser  mais  feminina  e
conquistar o look desejado. Dicas incríveis a seguir podem ajudar.

Entendo mais sobre "ser feminina"

O "ser feminina" vem da feminilidade, característica atribuída às mulheres naturalmente. A palavra
feminilidade em si é um substantivo atribuído à qualidade ou característica de uma mulher.

Existem várias formas de definir a feminilidade de uma pessoa. Enquanto alguns especialistas ligam
direto a hábitos das mulheres outros buscam algo muito mais espiritual, algo ligado com a energia
emitida por elas.

Ser feminina quer dizer várias vezes. Podemos definir como:

Vestir-se como roupas adequadas do sexo feminino;
Exprimir comportamento associado ao sexo feminino;
Valorizar o corpo definido.

Seja qual for o seu corpo há diversas formas de alcançar esse intento com dicas a seguir.

Como Ser Mais Feminina? #dicas

Não é difícil valorizar muito mais o corpo feminino e deixar aflorar a sua feminilidade. Dicas de
como ser mais feminina? Algumas mudanças bem simples na rotina podem te ajudar a seguir.

Use mais vestidos e saias

São peças clássicas do closet feminino e com muitos pontos positivos para se focar em investir
nelas. Valorizam as pernas da mulher, um dos pontos mais importantes.

Desde os primórdios homens e mulheres eram diferenciados por eles vestirem calças e elas vestidos
e saias. Este costume ainda fica e deixa a mulher mais sensual ao olhar deles.

Vista cores claras e vibrantes

A gente sabe e já indicou em diversos momentos em nosso site o quão bom é um vestido preto.
Contudo, ele é neutro, assim como bege, marrom e cinza. Para seguir através do guia de como ser
mais feminina as cores vivas e femininas são as mais indicadas.

São boas indicações de cores:

Amarelo;
Rosa (pink ou bebê);
Vermelho;
Roxo;
Azul;
Estampas florais e minimalistas.



No começo pode parecer estranho mudar de padronagem. Abandonar o uso de tons neutros por
cores vibrantes impacta no reflexo do espelho mas também nos olhos externos. Chama a atenção
para pontos positivos na lista de itens de como ser mais feminina.

Invista um pouco em maquiagem

Maquiagem sempre será bem vinda quando se quer ressaltar a beleza e feminilidade de uma mulher.
Também serve para esconder sinais de expressão do avanço da idade, manchas e imperfeições e até
tratar da pele! Vale a pena ao menos tentar para quem ainda não usa, não é mesmo?

Não é preciso usar quilos de maquiagem ou investir milhares de reais. Comece de leve com um
simples batom nude ou brilho labial e um delineador. No geral todas acabam se apaixonando e não
saindo de casa sem!

Algumas dicas:

Brinque com as cores nos lábios e você acabará encontrando seu batom favorito;
Tente delineador à prova d´água. Dura mais tempo e não mancha;
Não exagere nos reparos. Usando menos itens você valoriza a beleza natural e não perde muito
tempo.

Use calças de acordo com o seu corpo

O estilo "largadão" é ótimo para ir a um mercado ou conversa com os amigos no seu prédio. E só.
No dia a dia não é a sua melhor opção de valorizar o corpo e se mostrar "mais mulher". O lance de
sair de casa com camisetas e calças do tipo moletom pode ser bacana uma vez mas não deve ser seu
closet principal.

Ao comprar calças:

Opte por modelos mais justos nas pernas, em especial valorizando a coxas;
Sem arrastar no chão. Sempre cobrindo apenas o peito do pé e sem riscos no tecido em excesso.

Use um pouco mais de salto alto/médio

No imaginário feminino, nas novelas e boa parte dos filmes as mulheres calçam salto alto o tempo
todo. Existe até uma piada clássica na nova versão do filme Jurassic Park com a atriz principal
correndo na mata de salto alto. Loucura, não acham?

Sabemos muito bem que o salto alto não é a melhor opção do mundo e pode até gerar algumas
dores. Mas em uma festa legal, saída com os amigos, um passeio bacana com os amigos ou uma
happy hour básica pede um salto alto médio. Não precisa muito, apenas um mediano.

Comece com saltos pequenos e grossos. Aumente gradativamente se curtir a experiência e se sentir
segura. Os saltos finos exigem treino para continuar mantendo a feminilidade ao andar.

Invista em algumas pequenas joias

Mulheres não necessariamente precisam amar joias/bijuterias mas elas podem usar para destacar
ainda mais sua feminilidade.



Se as joias forem algo novo para você comece com algo simples como um par de brincos. Colares,
gargantilhas e pingentes legais podem vir combinando primeiramente em eventos para se tornarem
do dia a dia.

Trate dos cabelos e valorize o penteado

Mulheres e seus cabelos: tudo haver. Não é preciso, porém, ser a musa do salão de beleza com
escovação semanal e fios lisos. É apenas tratar com uma hidratação semanal e valorizar o corte e
penteado.

Hidrate em casa se não quiser gastar muito e de vez em quando mude com um corte especial ou um
acessório.

Bolsa lateral pode ser uma boa amiga

Nem todas gostam de carregar bolsa mas sabem que se quiserem aprender a como ser mais feminina
a bolsa será uma boa amiga nessas aulas.

Uma bolsa pequena é o suficiente e será até de grande ajuda para itens de maquiagem, chave da
casa e documentos.

Cuidar da higiene em público e falar palavrão? Não!

Deixe esses mau hábitos e sem etiqueta para os brutos. Alguns homens adoram arrotar em público,
soltar gases e limpar as orelhas. Abomine tais comportamentos.

A mesma  regra  de  abominar  vale  para  palavras  de  baixo  calão  e  sem  acréscimo  nenhum  de
conhecimento. "Palavrão" não!

Converse mais mulheres/amigas

Conversar mais com mulheres te deixará mais feminina por consequência porque tendemos a copiar
muitos dos hábitos de quem nos rodeiam. Também será vista com elas, evitando a associação de
alguns homens de "menino porque só anda com meninos".

Não é uma regra justa quando a companhia masculina pode ser muito legal. Contudo, infelizmente
temos o mau hábito de copiar comportamentos das pessoas as quais andamos mais e para aprender a
como ser mais feminina é preciso andar com elas. Se você andar muito com homens, então será
como eles.



Estilo Kawaii: História, Fotos e Super Dicas Para Montar Seu Look
Por Lidianne Andrade para o blog Tudocommoda.com

Os japoneses são uma fábrica de estilos notoriamente.  Muitas de suas tendências simplesmente
'pegam' entre os jovens do mundo todo. Podemos dizer o mesmo do estilo kawaii. O que é e como
aderir? Isso você confere a seguir.

O que é Estilo Kawaii?

Para entender o estilo kawaii é preciso adentrar um pouco na cultura japonesa.

Os  japoneses  (e  isso  não  é  uma  coisa  apenas  de  adolescente)  adoram tudo  o  que  é  'fofinho',
'bonitinho' e 'meigo'. Tons alegres e estampas com toque infantil são a praia dos japas mesmo! É
exatamente  isso  que  significa  kawaii.  Em  tradução  no  dicionário kawaii  pode  ser  lido  como
"inocente", "meigo" e termos semelhantes.

O termo começou a ser usado na década de 70 pelos jovens para looks com acessórios 'meigos' e
'fofinhos'. E no Japão não são poucos, hein? Afinal, a cultura do mangá e animes acabou por deixar
em pauta muitos desenhos divertidos e super fofinhos.

As estampas fofinhas de nuvens, corujas, Hello Kitty e corujinhas são populares no Brasil graças a
toda  essa  fofura  dos  japoneses.  Eles  estendem a  sua  paixão  pelo  meigo  para  bolsas  e  outros
acessórios, cadernos e itens de papelaria e em suas roupas também!

Os coreanos adoraram essa nuvem de fofura nas roupas e estampas e com o passar do tempo tanto
japoneses como coreanos acabaram por popularizar no mundo o estilo kawaii. Hoje é algo comum
nas ruas, como a moda surf no Brasil.

E o que é mesmo este tal de estilo kawaii?

O estilo  kawaii  pode  ser  definido  como  uma  forma  de  montar  um look  com esses  elementos
'meigos', 'delicados', 'fofinhos' em todo o visual. Pode ser em uma estampa de camisa ou um look
completo.

Dicas de Como Aderir ao Estilo

Quem conhece um pouco da cultura pop japonesa (não estamos falando dos cultos e ritos milenares
e sim de algo mais atual) já deve ter visto muita coisa "fofinha" e "graciosa" por ai. Os japoneses
adoram as formas meigas em animes e mangás e estes são as principais inspirações do estilo kawaii.

Para aderir ao estilo kawaii é preciso investir em elementos como roupas e acessórios com todo este
estilo fofo e meigo. Algumas meninas com look pronto parecem bonecas migradas de um anime
diretamente para a street wear.

Rosa não é uma cor padrão do estilo kawaii.  Contudo, é muito vista nos looks por ser um tom
delicado. Vale tanto rosa pink como rosa bebê.

Montando seu primeiro look estilo kawaii

Não sabe nem a menos por onde começar? Não precisa entrar em pânico porque o passo a passo
para aderir ao estilo kawaii é bem simples.



Escolha um vestido de comprimento médio (altura do joelho) como todas as boas adolescentes
japonesas e coreanas usam em seu uniforme escolar. O comprimento mediano é para exibir a sua
meia calça com estampa de vestido ou em tom bem feminino.

O vestido deve ser sem decote, no geral com corte redondo.  A cor da roupa deve ser em tom pastel.
Assim você adere ao estilo kawaii sem risco de errar.

Nos pés uma sapatilha ou sapato delicado se possível com lacinho no topo.

O look escolar é de presença constante no estilo kawaii. O motivo são as constantes presenças de
animes e mangás com estudantes como personagem principal que inspiram os looks.

A riqueza de detalhes nos vestidos e acessórios é um dos pontos fortes do estilo kawaii. Os vestidos
lembram roupas de bonecas tradicionais com babados, armações e estampas alegres.

Sapato com detalhes é um dos destaques do estilo kawaii!

Ser kawaii é um processo pessoal. É preciso gostar do estilo e das inspirações para o look uma vez
que eles envolvem uma série de elementos. Não é como vestir uma fantasia e sim um look perfeito
para a sua personalidade.

No Brasil e em outros países americanos o estilo kawaii é vestido como excêntrico. Já na Ásia o
incomum para os jovens é não sair com tantas cores. Quem está fora de moda nas ruas japonesas é
quem não usa o estilo kawaii!

Não é apenas de cores fortes e looks extravagantes que se convive com o estilo kawaii. Dá para usar
no dia a com pequenas adaptações para um look trabalho ou algo levemente formal.

As saias com armações são bem presentes no estilo kawaii.

A cultura pop é a maior inspiração do estilo kawaii.  Nas camisetas tanto deles como delas vão
estampas do que os jovens gostam no momento com muitas cores e alegria!

Os sapatos do estilo kawaii são tão únicos que existem lojas especializadas no Japão em produzir
itens exclusivos. cada cliente decora do seu jeito!

Os mangás e animes são uma fonte de inspiração constante do estilo kawaii mas não a única. Dá
para aderir ao look usando acessórios do dia a dia básico com alguns elementos combinando. É ser
básico e com estilo!

O bom e velho jeans pode ser muito útil quando não se quer mergulhar de cabeça no estilo kawaii.
Combine com uma blusa bacana e sapatos estilosos e vai arrasar!

Você  ainda  pode  não  ter  ideia  mas  muitas  das  suas  roupas  e  acessórios  do  closet  quando
combinações podem ser os responsáveis por montar um look estilo kawaii.  Dê maior atenção a
laços, bandanas e sapatilhas diferenciadas.




