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POPULĀRAS STILA TENDENCES 2020



Bermudu stila šorti - svaiga modes vēsma lietišķā vidē

2020.gada pavasara un vasaras modes 

aktualitāte numur viens - Bermuda silueta šorti 

"Max Mara" modes skates aizkulisēs. Milānas 

modes nedēļa. (Foto: GOL/Capital Pictures) 

"Chloe" pavasaris/vasara 2020 modes skatē. 

Parīzes modes nedēļa (Foto: ddp/abaca 

press/ 

Vida Press

Aktuālie šorti "Givenchy" pavasaris/ 

vasara 2020 modes skatē. Parīzes 

modes nedēļa (Foto: CAMERA 

PRESS/Anthea Simms / Vida Press)



Bermuda šorti "Max Mara" pavasaris vasara 2020 

modes skatē. Milānas modes nedēļa. (Foto: Gil-

Gonzalez Alain/Abaca/Sipa US/ Vida Press)

Bermudu stila šorti "Chloe" pavasaris/vasara 

2020 modes skatē. Parīzes modes nedēļa 

(Foto: SplashNews.com/ Vida Press) 



Ilgi nostāvējušas, vecinātas faktūras džinsa apģērbi

Džinsa apģērbs kā no plaukta, kur tas nostāvējis vismaz

pāris gadu desmitus, mazliet pabalējis, apdilis, pāršūts -

šāda tipa audums būs gana populārs un saistošs, siltai

sezonai sākoties.

Džinsi no modes pilnībā neiziet nekad - mainās tikai to auduma

faktūra, piegriezums un silueta auktualitāte.



Vecināta efekta džinsa auduma svārki "Givenchy" 

pavasaris/vasara 2020 tērpu skatē. Parīzes modes 

nedēļa (Foto: SplashNews.com/ Vida Press) 

Nostāvējuša, pabalējuša efekta džinsa auduma 

svārki "Stella McCartney" pavasaris/vasara 

2020 tērpu skatē. Parīzes modes nedēļa (Foto: 

SplashNews.com/ Vida Press) 

Laika vecināts džinsa audums "Givenchy" pavasaris/vasara 

2020 modes skate. Parīzes modes nedēļa (Foto: 

SplashNews.com/ Vida Press) 



2020. gada pavasara/ vasaras

mēnešos populāras būs bikses, 

svārki, kombinezoni, mini šorti un citi

izstrādājumi, šūti no vecinātas

faktūras džinsa auduma. 

Vecināta efekta džinsa auduma bikses "Stella McCartney" pavasaris/vasara 2020 tērpu skatē. Parīzes 

modes nedēļa (Foto: Vida Press) 



Isabel Marant" pavasaris/vasara 2020 tērpu 

skate. Parīzes modes nedēļa (Foto: 

SplashNews.com/ Vida Press) 

Mini šorti "Chanel" pavasaris/vasara 2020 modes skatē. 

Parīzes modes nedēļā (Foto: CAMERA PRESS/Anthea 

Simms / Vida Press) 

Mini šortu kombinezons "Isabel Marant" pavasaris/vasara 

2020 tērpu skate. Parīzes modes nedēļa (Foto: 

SplashNews.com/ Vida Press) 



"Chanel" pavasaris/vasara 2020 modes skate. Parīzes 

modes nedēļā (Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms 

/ Vida Press)

"Chanel" pavasaris/vasara 2020 modes skate. 

Parīzes modes nedēļā (Foto: CAMERA 

PRESS/Anthea Simms / Vida Press)

"Isabel Marant" pavasaris/vasara 2020 tērpu skate. 

Parīzes modes nedēļa (Foto: SplashNews.com/ Vida 

Press



70. gadu modes siluetu pamanāmais uznāciens

70. gadu brīvība, miers un nebeidzamā vēlme saplūst ar dabu - piezemēti zemes

toņi, ērtums un brīvi pieguloši silueti ar nepārprotamu atsauci uz tā laika

vadmotīvu- sabiedrības saliedēšanu un harmonijas meklējumiem. 

Arī mūsdienās sabiedrība alkst pēc gara brīvības, piederības sajūtas

un atbalsta, kā arī aktuāls ir satraucošais jautājums par dabas

saudzēšanu un aizsardzību.

Lielisks veids, kā paust savu nostāju, ir iedvesmoties un savā garderobē

ieviest kādu tērpu no 70. gadu ietekmes.



"Isabel Marant" pavasaris/vasara 2020 tērps, kas 

iedvesmots no 70. gadu modes. Parīzes modes 

nedēļa (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

70. gadiem raksturīga silueta bikses "Chloe" 

pavasaris/vasara 2020 modes skatē. Parīzes 

modes nedēļa (Foto: ddp/abaca press/ Vida 

Press

70. gadu ietekme "Chloe" pavasaris/vasara 2020 modes 

skatē. Parīzes modes nedēļa (Foto: Jonas 

Gustavsson/Sipa USA/ Vida Press) 



70. gadu saulesbrilles "Givenchy" pavasaris/vasara 2020 tērpu 

skatē. Parīzes modes nedēļa (Foto: CAMERA PRESS/Anthea 

Simms / Vida Press)

70. gadu apkakles stūrīšu forma "Stella McCartney" 

pavasaris/vasara 2020 tērpu skatē. Parīzes modes 

nedēļa (Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida 

Press)



Augstās modes vēsma - garšs ādas imitācijas mētelis

Ļoti modernu siluetu - kā tikko no augstās modes skates - panākt

var, uzvelkot garu, siluetu slaidinošu mākslīgās ādas mēteli. Šāda

izvēle sniegs jums patvērumu no pavasarīgiem vējiem, straujām

temperatūras svārstībām, kā arī veidos elegantu siluetu

Ne tikai dažādu nokrāsu mākslīgās ādas mēteļi, bet arī ādas

imitācijas svārki, bikses un kombinezoni būs aktuāli, iestājoties 2020. 

gada pavasarim un vasarai.



Ādas mētelis "Gabriela Hearst" rudens/ziema 

2020-2021 tērpu kolekcijā. Ņujorkas modes 

nedēļa (Foto: SplashNews.com/ Vida Press) 

Garšs ādas mētelis (Foto: WENN.com/Vida Press) Garšs ādas mētelis "Gabriela Hearst" rudens/ziema 

2020-2021 tērpu kolekcijā. Ņujorkas modes nedēļa 

(Foto: SplashNews.com/ Vida Press) 



Veste - vēsturiska vērtība modernā izpildījumā

Samērā bieži sieviešu modes tendences jaunākās aktualitātes mēdz

aizņemties no vīriešu garderobes sastāvdaļām. 

Vasaras sezonā ieteicams savu tēlu atsvaidzināt ar nepelnīti aizmirsto vesti, 

kuru iekļaut gan uzvalka tipa trīsdaļīgā apģērba komplektā, gan kā aktuālu

akcentu kopā ar ādas žaketi vai svārkiem.

Piešķiriet lietišķam vai ikdienas tēlam vēsturisku dimensiju, iekļaujot

garderobē vesti, kura izveidota gan no ādas, gan velveta, kokvilnas vai

smalkas vilnas.



Uzvalka veste sievietēm "Rag and Bone" 

pavasaris/vasara 2020 tērpu kolekcijā. 

Ņujorkas modes nedēļa (Foto: CAMERA 

PRESS/Anthea Simms / Vida Press) 

Trikotāžas veste "Rag and Bone" 

rudens/ziema 2020 tērpu kolekcijā. Ņujorkas 

modes nedēļa (Foto: CAMERA 

PRESS/Anthea Simms / Vida Press) 

Kašmira veste "Marc Jacobs" rudens/ziema 2020 

tērpu kolekcijā. Ņujorkas modes nedēļa (Foto: 

SplashNews.com/ Vida Press) 



"Rag and Bone" pavasaris/vasara 2020 tērpu kolekcija. Ņujorkas modes nedēļa 

(Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press



Stila pērle no vecmāmiņas - brilles ar ķēdi

Ar senoriem lielākoties asociētā briļļu ķēde šobrīd piedzīvo

pielietojama transformāciju. Tā no praktiska pielietojuma

aksesuāra kļuvusi par stila un modes untumu papildinājumu.

Pateicīgs elements un paņēmiens, kā modernizēt savas

iepriekšējās sezonas vai citas iemīļotas saulesbrilles, kā arī

optiskās brilles. 

Tās var veidot smagnējākas, izvēloties biezu ķēdi, vai

butaforiskas - veidotas no plastmasas. Elegantu tēlu papildinās

smalka zeltīta vai sudrabota briļļu ķēde.

Sportisku, futūrisku tēlu var radīt ar elektro krāsu risinājumiem, 

tematiski dekorētiem briļļu papildinājumiem.



"Gucci" pavasaris/vasara 2020 tērpu kolekcijā. Milānas 

modes nedēļa (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Brilles ar ķēdi "Gucci" pavasaris/vasara 2020 tērpu 

kolekcijā. Milānas modes nedēļa (Foto: SplashNews.com/ 

Vida Press



Zvejnieku stila cepures

Stilizēta zvejnieka cepure ir viena no siltās sezonas

aksesuāru aktualitātēm.

Aizgūta no darba un hobiju vides, saistībā ar modi tā lieliski

saglabā gan savas praktiskās īpašības - aizsargā no saules

stariem, piesedz no lietus un aiztur vēju -, gan arī izskatās

moderni, piemīlīgi un atsvaidzinās ikkatru siluetu.



Stilizēta salmu zvejnieka cepure "Koche" 

pavasaris/vasara 2020 tērpu kolekcijā. Parīzes 

modes nedēļa (Foto: Vida Press

Cepure "Fendi" pavasaris/vasara 2020 tērpu kolekcijā. 

Parīzes modes nedēļa (Foto: ddp/abaca press/ Vida 

Press)


