Bất kể khuynh hướng thời trang quần áo trẻ em đang như thế nào, việc mặc vẫn
phải tuân thủ nguyên tắc hợp với dáng người. Đây chính là chìa khoá cho cách ăn
mặc của mỗi người, được xây dựng trên cơ sở xác định điểm mạnh, yếu của hình
dáng cơ thể.
Hình trái lê: cổ thanh mảnh, vai hẹp, lồng ngực nhỏ, eo cân đối, hông thấp và rộng,
đùi tròn đầy.
Lưu ý:
- Chọn loại váy thẳng, cắt ôm dần về phía dưới.
- Quần dài nên may bằng chất liệu mềm rủ và buông nhẹ quanh hông.
- Áo cánh và jacket chỉ nên hoặc ngắn hoặc dài, đừng nên chấm hông.
- Tôn vinh phần thân trên bằng áo họa tiết thêu hay cắt cúp.
- Đường chít eo nên phẳng phiu và thoải mái, đừng nên tạo nếp xếp rườm rà.
- Túi xách nên đeo phía trên vùng hông. Cổ vuông có lá sen giúp làm rộng hơn khu
vực vai.
Hình tam giác: vai hẹp, ngực nhỏ, hông rộng, và đùi lớn.
Lưu ý:
- Tránh xa những chiếc quần mà nhìn phần đáy có vẻ nặng nề vì chúng làm ngắn
đôi chân của bạn. Thay vào đó là những chiếc quần dài hơi túm vào phần ống, tông
màu sậm.
- Chọn áo jacket có độ rũ hoặc cứng vừa đủ, không chạm đến phần hông, mông.
- Áo nhiều chi tiết như cầu vai, bèo nhún, túi hay cổ thuyền sẽ kéo sự chú ý lên trên,
tạo sự đầy đặn.
Hình tròn: ngực nở, lồng ngực rộng, lưng tròn đầy, hông hơi hẹp, chân thanh mảnh,
eo nhỏ.
Lưu ý:
- Tránh mặc áo vừa vặn quá.
- Tránh các kiểu váy rườm rà, cầu kỳ và độ ôm lớn.
- Nên nhớ điểm mạnh của bạn là đôi chân. Tránh dây nịt bản rộng, thay vào đó sợi
dây nịt nhỏ màu sắc thích hợp.
- Đeo túi xách tới hông và thấp hơn.
- Cổ chữ V hay các đường viền cổ thon dài sẽ giúp chiếc cổ bạn thanh mảnh hơn.
- Giữ cổ và ve áo hẹp, nhỏ để không nhấn vào phần thân trên.
- Các kiểu đầm dài thắt ngang hông sẽ giúp che đi phần thân giữa và thu hút được
sự chú ý vào đôi chân.
Hình kim cương: bờ vai rộng, ngực đầy, eo trung bình, hông hẹp và chân dài, thon.
Lưu ý:
- Chọn tay áo ôm hoặc khoét sâu (sát nách), như kiểu tay áo bà ba, giúp bờ vai hẹp
lại.
- Tránh túi đắp, ưu tiên túi khoét để cân bằng với bờ vai rộng.

- Thử các loại váy loe hay quần dài loe ống. Dây nịt đeo trễ xuống một chút sẽ giúp
thu hút tia nhìn vào phần hông, cân bằng với thân hình thời trang trẻ em của bé.
Hình thẳng đứng: thân trên và dưới cân bằng, vòng ngực trung bình, lồng ngực lớn,
eo hầu như không có, mông phẳng chân nhỏ.
Lưu ý:
- Tránh dây nịt cầu kỳ về kiểu dáng và màu sắc. Trang phục cũng nên trang trí đơn
giản khu vực eo.
- Mặc hơi bo ở phần giữa là một chọn lựa hợp lý. Thử các loại váy áo ôm chít eo
hay váy áo liền.
- Cổ chữ V, các loại viền cổ xuống thấp hơn như chữ U, O hay vuông khiến chiếc cổ
bạn thon dài hơn. Áo jacket dài với váy ngắn tạo ra cảm giác thân trên dài hơn.
- Váy trễ hông, váy dài suôn đi cùng áo dài hơn hay quần dài hoặc jean, khiến thân
hình bạn trở nên thanh mảnh hơn. Tránh các loại chất liệu nặng nề, đừng cầu kỳ
quá hay có nhiều nếp khu eo.
Hình đồng hồ cát: phần ngực lớn, cấu trúc xương nhỏ, eo thon, hông tròn đầy, chân
dài thon, bạn có hiều đường cong.
Lưu ý:
- Tránh các kiểu nhiều túi và quá cỡ.
- Kéo tia nhìn vào phần eo với dây nịt, dây thắt eo, hay áo chít eo.
- Tránh mặc quần áo quá khít.

