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લોન્ગ સ્કટ� એ એક 
એવો ઓપ્શન છ� જે તમે 
થોડી સૂઝબૂઝ સાથે ��ન્ડઝ 
જોડ� આઉ�ટ�ગ ક� ફ�િમલી 
ફ�કશનમાં જ નહીં પરંતુ 
ઘણી જગ્યાએ ક�રી કરી 
શકો છો. લોન્ગ સ્કટ� 
કઇ રીતે સ્ટાઇલ 
કરશો?

લોન્ગ સ્કટ� એક 
વસ�ટાઇલ આઉટ�ફટ 
છ�. સામાન્ય રીતે એવું 
માનવામાં આવે 
છ� ક� ઇ�ન્ડયન 
વેરમાં એને મા� 
લહેંગાની જેમ જ 
પહેરી શકાય 
છ� પરંતુ 
એવું નથી. 
લોન્ગ સ્કટ� 
સ્ટાઇલ 
કરવાની 
અનેક રીત છ�. ક�ટલાક 
માને છ� ક� લોન્ગ સ્કટ� 
મા� હાઇટ વધારે હોય 
તેમને જ શોભે છ� પરંતુ 
એ તમામ બોડી ટાઇપને 
સૂટ કરે છ� અને એકદમ 
��ન્ડી છ�. જો તમે એને 
યોગ્ય રીતે સ્ટાઇલ કરો 
તો ઓછી હાઇટ હોવા 
છતાં તમને લાંબા હોવાનો 
અહેસાસ થાય છ�. ડ�ઇલી 
લાઇફમાં આપણને લોન્ગ 
સ્કટ� પહેરવાની આદત ન 
હોવાને કારણે આપણને 
ખબર નથી પડતી ક� એને 
જુદી જુદી રીતે કઇ રીતે 
સ્ટાઇલ કરીએ? જો તમે 
પણ આ કશ્મકશમાં 
હો તો તમારે 
પરેશાન થવાની 
જરૂર નથી.

સ્ટાઇિલશ ટોપ 
વીથ લોન્ગ સ્કટ�

લોન્ગ સ્કટ� અને યુિનક 
સ્લીવ ટોપ તમે તમારી જૂની 
સાડીમાંથી પણ કરાવી 
શકો છો. એને મેિચંગ 
કલરના દુપ�ા 
સાથે ક� કોન્�ાસ્ટ 
કરો. ફલોઇ 
મટ ી � રયલ 
સ્કટ� અને 
ટોપ સાથે લોન્ગ 
ડ�ન્ગલસર્ પેર કરો. 
હીલ્સ પહેરી 

સ્ટાઇિલશ દેખાવ.

              શટ� સાથે લોન્ગ સ્કટ�
કોલરવાળા ફીટ�ડ શટ� સાથે લોન્ગ સ્કટ� સારો લાગે છ�. લોન્ગ 

સ્કટ�ને ફટાફટ સ્ટાઇલ કરવાની આ સૌથી ઇઝી સ્ટાઇલ છ�. તમે 
િમકસ-મેચ કરી અને યોગ્ય જવેલરી સાથે ગેટ ટ� ગેધર અને 
પાટ�માં એ પહેરી શકો છો. બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ સ્કટ� અને 
ટોપના કો�મ્બનેશન સાથે ઘણા કલર મેચ કરી શકાય છ�. 
િસમ્પલ મેકઅપ, જવેલરી અને લાઇટ કલરના હીલ્સ 
તમારા આઉટ�ફટને કમ્પલીટ કરશે.

�ગ વીથ 
લોન્ગ સ્કટ�

લોન્ગ સ્કટ� અને મેિચંગ �ોપ 
ટોપના મોનોટોન લુકને એક 
લોન્ગ કોન્�ાસ્ટ કલરના �ગ 
સાથે સ્ટાઇલ કરો. એને 

ફ�ન્સી બંગડીઓ, પ્લેન 
નેકલેસ અને હેવી 

ઇયરીંગ્સ સાથે 
મેચ કરો.

મટ ી � રયલ 

                            

 �ોપ ટોપ વીથ સ્કટ�
ફ��સ્ટવલમાં હેવી િ�ન્ટવાળા સ્કટ� અને મેિચંગ �ોપ 

ટોપ પરફ�કટ છ�. આ લુકને કોલ્હાપુરી ચંપલ ક� મોજડી 
સાથે પેર કરવાથી પાટ� લુકમાં વધુ 
ર ો ન ક એડ કરી શકાય છ�. 
હ લ્ દ ી , મેંદી ક� સંગીત જેવા �ી-

વે�ડ�ગ ફ�કશનમાં આ 
આઉટ�ફટ બેસ્ટ 
ઓપ્શન છ�. જો 
એને હેવી લુક 

આ પ વ ો 
હોય તો 
કોન્�ાસ્ટ દુપ�ો પેર 
કરો.

સ્લીવલેસ ટોપ       
સાથે પેર કરો

જો તમે લાઇટવેટ 
આઉટ�ફટની શોધમાં હો 
તો સ્લીવલેસ ટોપ સાથે 
પેર કરો. ઓફ શોલ્ડર 
ટોપ સાથે પણ સ્કટ�નું 
કો�મ્બનેશન સારું 
લાગશે. આ ��સઅપને 

લાઇટ મેકઅપ 
અને લાઇટ 

ર ો ન ક 
હ લ્ દ ી , 

આ પ વ ો 

મટ ી � રયલ 

ક�રતી સાથે 
લોન્ગ સ્કટ�
લોન્ગ સ્કટ� મેિચંગ ક�રતી 

સાથે તમને એક ઓથે�ન્ટક 
સ્ટાઇલ આપવામાં મદદ 
કરે છ�. એ તમે કોઇ પણ 
ફોમર્લ ઇવેન્ટ, લગ્ન ક� 

પાટ�માં પહેરી શકો. 
સ્કટ� સાથે ક�રતી 
એક સહેલાઇથી 
મેનેજ થઇ શક� એવું 
સ્માટ� આઉટ�ફટ 
છ�. મેિચંગ જવેલરી 
ક� ફૂટવેર પસંદ 
કરવામાં તમારે 
વધારે િવચારવું 
પણ પડશે નહીં. 
િમડલ પા�ટ�ગ 
સાથે સ્��ટ 
છ��ા વાળની 
હે ર સ્ ટ ા ઇ લ 
સ ા ર ી 
લાગશે.

લાેન્ગ �ટર્  સાથે
�ું  પહેરી શકાે?

ગુજરાતિમત્ર તથા ગુજરાતદપર્ણ


