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Als je eenmaal de perfecte pasvorm hebt gevonden, is het tijd om stof en kleur te kiezen.
Nogmaals, u kunt in de verleiding komen om de laatste modetrends te volgen. Maar als je wilt dat
je trouwjurk echt de tand des tijds doorstaat, dan is het een goed idee om te kiezen voor
traditionele stoffen, zoals kant, crÃªpe, shantung, organza en tule. Als u andere kleuren dan de
verschillende tinten wit en ivoor overweegt, wilt u zich misschien afvragen waarom. Is het de kleur
die je Abendkleider Heilbronn favoriete beroemdheid droeg terwijl je door het gangpad liep of is
het de kleur waar je van hield sinds je een jong meisje was? De stof en de kleur hebben ook
invloed op hoe je eruitziet en voelt in je trouwjurk. Uiteindelijk moet je trouw zijn aan jezelf. Baseer
uw beslissingen over trouwjurken niet op keuzes van beroemdheden en modetrends. Kies een
trouwjurk waarbij je eruitziet en je voelt als de bruid waarvan je altijd al hebt gedroomd.
Het is niet nodig om overboord te gaan met een ingewikkelde, over-the-top jurk of tonnen
statement-sieraden voor zwangere bruiden. "Je moet niet vergeten dat je buik moet worden
gezien als een te groot accessoire; probeer er niet mee te concurreren", waarschuwt de met een
Emmy Award bekroonde stylist en auteur David Zyla.
Je buik is niet het enige dat groeit, je voeten ook. Aangezien veel toekomstige Luxury Wedding
Dresses moeders last hebben van zwelling van de voeten, is het essentieel om daar rekening
mee te houden bij het winkelen in schoenen. Kies een stijlvolle, maar comfortabele trap met veel
ondersteuning en een minimale hakhoogte. Je voeten zullen groter zijn en je zult de torenhoge
stiletto's niet willen uitbreken.
Al onze bruidsexperts waren het over Ã©Ã©n ding eens: comfort is van cruciaal belang bij het
kiezen van je zwangerschaps-bruidsjurk. Je zult er op je best uitzien, babybuik en zo, als je je
oprecht op je best voelt in je trouwjurk.
Maak je niet te veel zorgen. Het is jouw bruiloft en bruiloften horen leuk te zijn. Drink je appelcider
en geniet van je dag! Je hoeft 'baby nummer Ã©Ã©n' tenminste niet te helpen bij het vinden van
een trouwjurk.
Als het tijd is om op zoek te gaan naar de perfecte trouwjurk, kun je het beste beginnen met een
professionele bruidsstylist. Ze begeleiden je niet alleen naar een jurk waar je dol op bent, ze
kunnen je ook helpen bij het kiezen van bruidsaccessoires om de look voor je grote dag compleet
te maken. Voordat ze Bridal Atelier Montclair opende, werkte eigenaar en styliste Rachel Sweebe
meer dan 20 jaar als ontwerper in de mode-industrie van New York en Itali?. Het ontwerpen en
maken van haar eigen bruidsjurk wakkerde in haar een passie aan voor alles wat bruids was. Ze
begon particuliere klanten aan te nemen en bruidsjurken op maat te maken, wat leidde tot de
opening van haar eigen bruidssalon. Bij Bridal Atelier Montclair vinden bruiden een luxe
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winkelervaring, uniek voor het gebied. Abiti da sposa We bieden privÃ©-afspraken in een intieme
en ontspannen omgeving in het hart van Upper Montclair. We hebben bruidsjurken van een
exclusieve groep getalenteerde ontwerpers en geloven in het hoogste niveau van klantenservice.
We houden van mode, traditie, onberispelijk vakmanschap en een perfecte pasvorm. We willen
dat uw zoektocht naar een bruidsjurk een van de vele prachtige herinneringen aan uw bruiloft is.
Plan vandaag nog je consult in en we zullen je helpen een jurk te vinden die je altijd leuk zult
vinden!
Trend alert: boho trouwjurken. Je hebt ze waarschijnlijk overal op Instagram gezien - de perfecte
'coole meid'-moeiteloze jurk voor een romantische woestijnbruiloft, een schaking in de bergen of
een tropische bash op het strand. Tal van topboetieks voor trouwjurken bieden deze stijl aan,
inclusief online winkels. Bruiden Abiti da sera corti kunnen zelfs handgemaakte, unieke
boho-trouwjurken vinden op Etsy.
Wat zijn de kenmerken van een jurk in boho-stijl? Romantische elementen, zwierig kant,
geschulpte randen, grillige kwastjes, ingewikkelde patronen en andere hippie-invloeden.
Bloemenhoofddeksels, gedurfde schoenen en lichtjes ongedaan gemaakte kapsels passen
geweldig bij een boho-thema.
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