V
A

TA ETT TIMGLAS OCH FÖRLÄNG DEN, DU
FÅR EN VAS.

DU ÄR LIKA SEXIG SOM EN TIMGLAS, MEN DU
KÄNNER DIG STOR I DINA KLÄDER PÅ GRUND AV
DINA TUTTAR OCH MAGEN.

S
Häng inte tunikor på dig! Vas-kvinnan brukar har en lång hals och ett långt
ansikte. Det man ser
framifrån är tuttarna och ansiktet i en triangel. Tunikan buktar ut från brösten neråt och ger illusionen att
du är konstant gravid.

•

Kavajen har en djup V-urringning,
knäpps med en knapp precis under
bysten.

Inköpslista
•

Puff ärmar på blusarna, djup
urringning.

•

Kavajer med djup V-urringning.
Kjolar med slät mage, knäpps på
sidan.

•

Smala byxor.

•

Skor med runda detaljer.

Den bästa blusen är den som har plats
för dina tuttar, gärna med puff ärmar
för att avleda blickarna från brösten.

•

Runda örhängen.

Din form tillåter dig smala jeans, det
är inte många kvinnor som klarar det!
Ett bred bälte ger stöd till din mage.

•

Plagg som rufsar sig kring nacken och
hals.

•

Klänningar och kjolar med flera lager.

•

Tight kjol. Den ska sluta där ditt knä
är som smalast, alltså strax under.

•

Krinklade volanger.
Stora, plufsiga vinterjackor.

Du har kurvor, det är bra om dina
skor är också är kurviga med runda
detaljer.

•

•

•

Ärmlösa toppar med rund urringning.

•

Polotröjor.

•

•

•

•

•

Klänningen är avrundad strax ovanför
brösten, inga detaljer som spetsar,
volanger, band är tillåtna. Däremot en
vacker mönster med linjerna neråt är
OK.
Topparna har samma urringning som
klänningen. Tre kvarts ärm är bäst för
dig för att du kan visa den smala delen
av dina armar.

Se upp för:

Runda örhänge, undvik linjära
smycken på grund av ditt avlånga
ansikte.
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