Rensa garderoben piffa upp plaggen
Att rensa ur garderoben är ett tråkigt måste,
tycker många. Men se det som ett tillfälle att
återupptäcka gamla inköp – och göra dig av
med andra. Då kan det bli riktigt roligt.
Lullan Backman fick hjälp av ett proffs.
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Stylisten Elisabeth Bövik:

De flesta kläder
används aldrig

H

Lullan
fick hjälp av
ett proffs!

Före:

Lullans garderob. Allting
är stökigt och hänger
huller om buller. Hon
vet inte själv vad som
hänger där och det som
är instoppat längst in har
hon inte sett på länge.

Lullan
i sin vardagsklädsel.

Lullan Backman
Ålder: 62 år.
Bor: I Kungälv.
Gör: Sjuksköterska som lär
ut hjärt-lungräddning och
första hjälpen till barn och
vuxna.
Familj: Gift, tre barn samt
två barnbarn.

L

ullan använder gärna
jeans och T-shirt men
också finare kläder
och gärna kavaj. När hon
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berättar om sin garderob så
ryser hon lite av obehag, men
Elisabeth hittar några riktiga
godbitar som bara behöver lite
extra kärlek och nya kombinationer för att fungera.
Det är fullt i Lullans garderob. Faktiskt så fullt att hon
själv inte riktigt vet vad som
finns där.
– Jag tror att det finns flera
randiga skjortor och vita linnen, för det köper jag ofta.
Och så finns det saker jag aldrig använder, som den här,

Elisabeth och L ullan är helt
överens om att den mönstrade
jeansjackan med vit botten är
en favorit. Den kan bäras med
toppar i hallonrött, turkost
och vitt under.

säger hon och håller upp en
kjol med spetsar.
Elisabeth håller med.
Lullans stil är klassisk och
naturlig.
– Men de här romantiska
spetsarna är inte hennes stil
och inte långa kjolar, som hon
faktiskt har flera av. Det är
helt fel till hennes längd, men
hon är duktig på att sy så hon
kan lätt ändra dem om de
passar i mönster och färg,
säger Elisabeth.
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Jeansjackan är lättburen! Här är den
kombinerad med en
topp som egentligen
inte är Lullans exakta
röda färg, men Elisabeth tycker inte att
hon behöver slänga
den för det.
– Även om färgen
inte är precis rätt så
gör det inget här eftersom den inte spelar
huvudrollen.
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emma hos Lullan
Backman är det inte
riktigt ordning i garderoben. Men vem har det?
Inte så många, enligt färgstylisten Elisabeth Bövik.
– Skrämmande nog använder vi 20 procent av de plagg
vi köper, så det finns stora
vinster för den egna ekonomin och för miljön att tänka
igenom sina inköp.
Det bästa tipset är att se
över garderoben. Det har flera
fördelar: Du får mer plats i
din befintliga garderob, du
kan återupptäcka kläder som
du glömt bort och du kan ge
bort de kläder som inte passar
längre. Stil och färg förändras
också med åren och det sätter
sina spår i garderoben. Kanske
är den gamla favoritkjolen
toppen för en 30-åring men
inte lika klädsam på en 50åring.
– Förr var det obligatoriskt
att ha en vår- och sommargarderob och en för höst och
vinter. Jag vill slå ett slag för
att låta sommarklänningen
eller kjolen följa med in i
höstgarderoben. Materialmöten mellan det skira och
grova är alltid spännande,
säger Elisabeth.
Om garderoben är full
med plagg som du inte riktigt förstod varför du köpte,
har du kanske inte riktigt
koll på din egen stil.
– Har du lockats att till
exempel köpa mönstrade
plagg fastän du ogillar
mönster är chansen inte
särskilt stor att du kommer att vilja bära mönster
senare heller.
En annan regel är att om du
tagit fram ett plagg två gånger
och sedan hängt tillbaka det

utan att använda det, då är
chansen inte stor att du använder det den tredje eller
fjärde gången heller, säger
Elisabeth.
Men mycket i din garderob
är säkerligen väldigt användbart och kanske i konstellationer med andra plagg som du
också har. En gammal men
klassisk kofta kan bli fin till
en sommarklänning, ett par
jeans till en romantisk blus.
– Plagg som jag inte slänger
är klassiska plagg. Koftor, knytblus och jeans är typiska sådana plagg. Men det får inte
vara tidstypiska jeans eller kavajer med typiska 80-talsaxelvaddar. De funkar inte. Men
vanliga kavajer, klassiska jeans
och finbyxor med raka ben
– det funkar alltid, säger Elisabeth. 

Elisabeth gör en djupdykning
i Lullans garderob och hittar
både rätt och fel.
Vänd
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Forts från föreg sida

Efter:

En utrensad garderob!
Byxor längst ned i färghögar. Toppar i utdragslådorna i de f ärger som
Lullan ska ha. Färre
skärp och i olika bredder för alla tillfällen
hänger prydligt upphängda.

Stylistens
bästa tips!

 Prova plaggen och se om
de sitter snyggt och kan användas igen. Om inte – fundera över om de skall säljas,
skänkas bort eller återvinnas.
 Plagg som används vid
speciella tillfällen, som fest,
skidåkning och träning, läggs
i en egen hög.
 Hittar du plagg du inte visste att du hade, fundera på
varför de blivit hängande och
om du kan kombinera dem
med andra plagg så att de
fungerar. Om inte – lägg dem
i de nämnda högarna.
 Är plagget alldeles för litet
eller för stort – fundera på om
det ska behållas. Oftast blir
det inte bra om man behöver
lägga ut sömmar eller sy in.
 Sortera de plagg du valt att
behålla i högar med byxor,
kjolar, klänningar, toppar och
skjortor. Du får en god överblick över vad du har samtidigt som du vet vad du behöver för att uppdatera din
garderob.
 När du hänger tillbaka de
plagg du bestämt dig för att
behålla är mitt tips att vända
galgarna bak och fram. Genom att titta på hur galgarna
hänger ser du också vilka kläder som du har använt när
det har gått en tid. Då är det
kanske dags att göra ännu en
rensning.

En blank topp till en
matt kavaj som gör
den vardagsfin. På
kvällen är toppen
snygg utan kavajen
och med ett stort
halsband till.
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Kjolen, som var för lång, syddes upp och blev en riktigt
fin festkjol tillsammans med
en svart vardagstopp. Till det
glittriga smycken och en liten
metalldetalj på skorna.

Mörka jeans, en av Lullans älskade randiga skjortor och en beige
kavaj i lite glansigt material. Skärp och brosch i guld går ton i ton.
– Det här gillar jag! Jag känner mig helt bekväm, men jag hade
nog inte satt ihop just den här kavajen med den skjortan. Fast
det är jättesnyggt, säger Lullan.
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