
 
 

 

 
 

 

 

 
 

1. Siluetă tip pară/ tip triunghi 

Norocoaso, te-ai născut cu niște forme fantastice! Ai șolduri 

minunate. De asemenea, ai posteriorul plin, rotund și coapse 

frumoase, bine conformate.Talia îngustă și toracele mic, îți 

ușurează sarcina de a lăti jumatatea superioară și de a-ți face 

mijlocul să arate subțire. Gâtul zvelt și bustul mic sunt perfecte 

pentru topuri care îți expun gâtul, inclusiv decolteurile în V. 

Rochia evazată te ajută să camuflezi și să minimizezi  partea de 

jos a corpului ( șoldurile, coapsele). Tăiată pe bie sau cu câțiva 

clini, rochia va cădea lejer, fără să muleze partea mai mare a 

corpului, creînd iluzia unei balanțe între umăr și șolduri. În acest 

fel fustele și rochiile evazate echilibrează siluetele de tip triunghi. 

O necesitate vestimentară : un taior căptușit. 

 

2.  Siluetă tip triunghi răsturnat 

Marele tău avantaj este faptul că ai umerii mai lați decât șoldurile, 

lucru care te face să pari mai înaltă decât ești, iar cheia pentru a 

părea mai zveltă este să pari mai înaltă. Celălalt noroc al tău este 

că ai șolduri înguste și picioare subțiri, asta însemnă că poți să fii 

mult mai creativă în privința pantalonilor și a fustelor, arătându-ți 

ceva mai mult picioarele. 

Pentru tine, provocarea vestimentară constă în îngustarea umerilor, 

în lățirea șoldurilor astfel încât să echilibreze umerii și în punerea în 

valoare a taliei. Aceste măsuri îți vor transforma silueta mai 

voluminoasă în jumătatea superioară într-o formă perfectă de 

clepsidră. 

O necesitate vestimentară : o rochie în clini/ cloș este alegerea 

perfectă. 

 



 
 

 

 

 
 

 

3.  Silueta tip dreptunghi 

În cazul tău umerii, bustul și șoldurile au aproximativ aceeași 

măsură, talia fiind nedefinită.  

Singurul lucru pe care trebuie să-l mai ai în vedere este să-ți 

evidențiezi talia, astfel încât să pari că ai o siluetă de clepsidră. 

Pentru un efect de subțiere al taliei alege articole de vestimentație 

care au în componența lor linii de croi sau detalii ce atrag atenția 

spre umeri sau tiv. Aici ne referim la folosirea unor pernuțe 

moderate, mâneci încrețite sau plisate, epoleți, fuste în clini sau cloș 

și pantaloni evazați.  

Detaliile din zona gîtului, gulere, accesorii, eșarfele atrag atenția 

privitorului în partea de sus a corpului. Decorațiuni ale fustelor în 

partea de jos, la tiv, distrag atenția de la o talie mai voluminoasă. 

Topurile care sunt mai lejere, bluzele care pică pe deasupra cad 

lejer peste talie, fără să se muleze. 

O necesitate vestimentară : o rochie cu talia înaltă. 

 

4.  Siluetă tip clepsidră 

Umerii și șoldurile au aproximativ aceeași măsură, cu o talie foarte 

bine definită. 

Tu ai o formă de vis! Cel mai mare noroc al tău este silueta de 

clepsidră. Ai ceea ce și-ar dori toate celelalte forme să aibă: un corp 

perfect echilibrat. Jumătatea superioară și jumătatea inferioară sunt 

proporționate iar aceasta este esența unei siluete sexy.  

Nu trebuie să compensezi zonele dezechilibrate ale corpului atunci 

când îți alegi îmbrăcămintea. Tot ce trebuie să faci este să îți 

păstrezi aspectul proporționat și să accentuezi ceea ce ai deja. 

O necesitate vestimentară : o rochie fronsată, o rochie cu corset, 

sau orice alt tip de rosie. 

 



 
 

  

 
 

Indiferent de tipul de siluetă pe care îl ai, tu ești perfectă exact așa cum ești. Important este să știi croiul 
potrivit siluetei tale și să porți frumos produsele pe care ți le alegi!  

 

 
 

 

5. Siluetă tip măr 

Silueta tip măr/ romb nu este proporționată în sensul tipic, dar apare 

disproporționată în special datorită greutății concentrate în jurul taliei, 

și în partea de mijloc a corpului. 

Văzută din față, umerii și șoldurile sunt înguste în comparație cu 

abdomenul și partea de mijloc a trupului. Privită din lateral silueta de 

tip romb are sânii mici iar fundul este plat. 

Avantajul tău este faptul că picioarele și brațele sunt relativ subțiri, 

deci le poți scoate în evidență. 

Pentru a contrabalansa silueta este nevoie să punem umerii în 

valoare, prin pernuțe medii/mari și să punem talia în evidență. 

O necesitate vestimentară : o rochie cu talia înaltă sau o rochie in 

clini. 

 


