
SPIS MATERIAŁÓW 
W KLUBIE STYLOWYCH

KOBIET

31 WEBINARÓW

42 wpisy w Encyklopedii Kroju

29 wpisów w Encyklopedii Stylu

30 wpisów z serii "Jak nosić?"



WEBINARY

Spójny wizerunek

Buty do pracy

Tricki stylizacyjne dla kobiet o niskim wzroście
i małym rozmiarze.

Czerń a 12 typów urody

Jak łączyć różne style?

Kobieta bardzo szczupła i wysoka

Celebrytki. 12 typów urody

Plus Size

Kolory typu siostrzanego

Omówienie stylizacji Uczestniczek

Style w modzie. Atrybuty i dodatki

Sukienka dopasowana do typu sylwetki

Zaczynamy ze stylem

Pinterest. Jak szukać inspiracji i pomysłów?

Style w praktyce

Ubrania z drugiej ręki – jak kupować i
sprzedawać?

https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/spojny-wizerunek/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/buty-do-pracy/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/tricki-stylizacyjne-dla-kobiet-o-niskim-wzroscie-i-malym-rozmiarze/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/czern-a-12-typow-urody/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/jak-laczyc-rozne-style/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/kobieta-bardzo-szczupla-i-wysoka/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/omowienie-stylizacji-uczestniczek/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/jak-laczyc-rozne-style/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/omowienie-stylizacji-uczestniczek/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/zaczynamy-ze-stylem/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/zaczynamy-ze-stylem/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/zaczynamy-ze-stylem/


WEBINARY c.d.

Jak wyrazić kobiecość strojem?

Dobór swetrów na różne okazje.

Okrycia wierzchnie, obuwie, dodatki na sezon
jesień/zima dla poszczególnych sylwetek

Trencz: sylwetki, kolory, style

Stylowe wybory Klubowiczek

Jak za pomocą dodatków zmienić stylizację?

Podstawa budowania szafy.

 Odpowiedzi na mniejsze pytania/ zagadnienia
podane w ankiecie

 Jak uratować niepasujące fasony

 Letnie (niekoniecznie wakacyjne) dodatki do stylizacji

 Jak dobrać bluzkę do spódnicy?

 Jak dobrać buty?

 Omówienie stylizacji uczestniczek edycji VI.

https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/kobieta-bardzo-szczupla-i-wysoka/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/trencz-sylwetki-kolory-style/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/kolory-typu-siostrzanego/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/kolory-typu-siostrzanego/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/jak-uratowac-niepasujace-fasony/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/letnie-nie-koniecznie-wakacyjne-dodatki-do-stylizacji/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/jak-dobrac-bluzke-do-spodnicy/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/jak-dobrac-bluzke-do-spodnicy/


Bluzka z bufiastymi rękawami

Płaszcz ze sztucznego baranka

Płaszcz o prostym kroju

Sweter z warkoczowym splotem

Płaszcz o kroju peleryny

Marynarka dwurzędowa

Kuloty

Długa, puchowa kamizelka

Spodnie cargo

Encyklopedia krojów

https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/czern-a-12-typow-urody/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/jak-laczyc-rozne-style/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/omowienie-stylizacji-uczestniczek/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/jak-laczyc-rozne-style/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/omowienie-stylizacji-uczestniczek/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/zaczynamy-ze-stylem/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/zaczynamy-ze-stylem/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/encyklopedia-krojow/dluga-puchowa-kamizelka/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/webinary/zaczynamy-ze-stylem/


Encyklopedia krojów c.d.

Buty na koturnie w typie espadryli

Wzorzysta, asymetryczna spódnica

Torebka nerka

Bluzka z dekoltem carmen

Dad sandals

Bluzka z kołnierzykiem

Szmizjerka

Spódnica midi paperbag

Bluzka kopertowa z gumką na dole

Sukienka o kroju marynarki

Bluzka z falbaną u dołu

Sukienka bieliźniana

Luźna sukienka o linii beczki

Sukienka kopertowa

Sukienka koszulowa (warstwy)

Kombinezon w stylu militarnym

Wzorzysta bluzka z krótkim rękawem

Koszula oversize

Kolarki



Encyklopedia krojów c.d.

Kurtka bomberka

Ponczo

Sportowe buty ponad kostkę

Tweedowy żakiet z kieszeniami

Bluzka z wiązaniem pod szyją

Sukienka z wycięciem w talii

Spódnica z falbaną

Sweter z rozpięciem w paski

Dzianinowa kamizelka

Koszula z balonowymi rękawami

Koszula z kołnierzem kent

Marynarka z wiązaniem

Sukienka z wycięciami

Luźne spodnie o kroju kopertowym

https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/encyklopedia-krojow/koszula-z-balonowymi-rekawami/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/encyklopedia-krojow/koszula-z-kolnierzem-kent/


Encyklopedia stylów
Styl francuski

Styl marynarski

Styli militarny

Styl boho

Styl safari

Styl rockowy

Styl kowbojski

Styl romantyczny

Styl preppy

Styl casual

Styl folkowy

Styl vintage

Styl francuski cz.II

Styl minimalistyczny

Styl boho cz.II

Styl sportowy

Styl tomboy



Encyklopedia stylów c.d.

Styl romantyczny cz.II

Styl angielskiej wsi

Styl lat 60-tych

Casual cz.II

Styl francuski cz.III

Styl lat 70-tych

Styl militarny cz.II

Styl marynarski cz.II

Styl minimalistyczny cz. II

Casual cz. III

Trend: Coastal Grandmother

Boho cz. III

https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/encyklopedia-stylow/styl-minimalistyczny-cz-ii/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/encyklopedia-stylow/casual-cz-iii/
https://kursy.kodstylu.pl/klub-stylowych-kobiet/encyklopedia-stylow/casual-cz-iii/


Jak nosić?

Traperki

Bucket hat

Zimowa opaska

Skórzane spodnie

Chunky boots

Kapelusz

Plisowana spódnica

Muszkieterki

Plecak

Puchowa, krótka kamizelka

Kaszkiet Baker Boy

Skórzana spódnica

Sweter/bluza z kołnierzykiem

Pluszowa kurtka/płaszcz

Sweter w norweskie wzory

Długi Kardigan



Jak nosić? c.d.

Kolorowy garnitur

Szerokie spodnie jeansowe

Spódnice/sukienki z marynarką

Zwierzęce wzory

Kowbojki

Skórzana ramoneska

Naszyjnik

Crop Top

Apaszka

Ogroniczki

Czapka z daszkiem

Spódnica Wrap

Opaska do włosów

Kurtka jeansowa



https://kursy.kodstylu.pl/product/klub-stylowych-kobiet/

