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Miten saan siirrettyä sesongin kiehtovimmat muotiluomukset 
kynsilakaksi? Siinä kysymys, jonka esitän itselleni aina, kun 
ryhdyn luomaan uutta kokoelmaa. Miltä esimerkiksi näyttää 
unelmanpehmeä kašmirneule kynsilakkana? Alati kehittyvät 
materiaalit tarjoavat äärettömän määrän mahdollisuuksia 
kekseliäisiin kokonaisuuksiin. Huippuesimerkki: takki, jota Michelle 
Obama käytti virkaanastujaisissa, oli valmistettu upeasta 
silkkitvillistä. Materiaalista, jonka useimmat tuntevat paremmin 
kravattikankaana.

Muodin kirjoittamattomat säännöt murenevat vauhdilla. 
Varoituksen sanoja on tuskin päästetty huulilta, kun ne 
ovat jo menettäneet merkityksensä. Värien ja materiaalien 
ennakkoluulottomasta yhdistelystä – kuten tuhti flanelli kohtaa 
ilmavan silkkisifongin – on tullut arkipäivää.

Tänä syksynä muodin viehätysvoima perustuu juuri tähän: 
tarjolla on ylellisten kankaiden, lämpimien villaneuleiden ja 
hienostuneiden pitsien hurmaavia yhdistelmiä. Kokonaisuuksia, 
jotka ovat sekä äärimmäisen hienostuneita että täydellisen 
mukavia. Hienostuneita bukleeneulemekkoja ja mukavia 
skottiruutu-ulstereita. Poikamaisia asukokonaisuuksia, joille 
naiselliset röyhelöt tuovat ripauksen femme fatalea. 

Miten siis pullotetaan kašmirvillainen kylpytakki? Kultaseni, se on 
liikesalaisuus. 
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Kynsimuodin väriauktoriteetti Essie Weingarten perusti essie cosmeticsin New Yorkissa vuonna 1981. essie tunnetaan 
maailmanlaajuisesti trendikkäistä ja nokkelasti nimetyistä kynsilakoistaan, jotka toimivat kynsimuodin suunnannäyt-
täjinä. essie on niin alan ammattilaisten kuin julkkisten ja tyylitietoisten kuluttajien luottomerkki yli 100 maassa. 
Tähän mennessä on kehitetty yli 900 essie-värilakkasävyä. Sarjaan kuuluvat myös laadukkaat ja palkitut kynsienhoi-
totuotteet. www.essie.com 

Esittelyssä essien syksy 2013 -kokoelma

Materiaalinen maailmamme on tulvillaan 
mielihyvää tuottavia vaateparsia. Ja syksy jos 
mikä on oikea ajankohta kerrostaa mukavuutta 
ja lisätä hienostuneisuutta. Täyteläiset flanellit, 
ylelliset neuleet, pitsit sekä überhienot silkkitvillit 
muodostavat materiaalipaletin, jota ei voi 
vastustaa. 

”Ajatus kynsilakasta, joka on kuin 
sananparresta tuttu poikaystävän villapaita – 
tässä tapauksessa villainen bleiseri – kuulostaa 
kiehtovalta”, sanoo essien perustaja ja luova 
johtaja Essie Weingarten. ”On haastavaa 
luoda kynsilakka, joka henkii samaa lämpöä 
ja pörröisyyttä”, Weingarten toteaa. ”Mutta 
kun sävy osuu kohdalleen, tuntuu todella siltä 
kuin pukisit lempivillapaidan yllesi.” essien 
syyskokoelma koostuu kuudesta, hypisteltävän 
ihanasta sävystä, jotka henkivät syysmuodin 
linjakasta pehmeyttä, runsautta ja lämpöä. 

lace is on sanelee tämän sesongin tahdin. 
Ole cool ja valitse after school boy blazer tai 
positiivisesti pramea tyyliin twin sweater set. 
Tyylin tavoittelussa yksi toimii periaatteella 
vested interest toisen pukeutuessa just for 
the twill of it – ja sitten ovat he, jotka viettävät 
rokulipäivää yllään ihananpehmeä cashmere 
bathrobe.

for the twill of it—vihreänkimalteinen 
keskiruskea 
afterschool boy blazer—syvä keskiyön sininen
twin sweater set—kirkas karmiininpunainen 
cashmere bathrobe—aito flanellinharmaa
the lace is on—vahva helmiäisfuksia
vested interest—hillitty kyyhkynharmaa



kašhmir bathrobe
Kietoudu kerran pehmeään flanellinhar-
maaseen, ja haluat pitää sen iäti. Miten mu-
kavuus voikin olla näin tyylikästä? 

the lace is on
Varustaudu varman päälle ja valitse jalo-
kivisävyinen, helmiäishohtoisena kimaltava 
fuksia – ja sitten vaan menoksi. 

for the twill of it
Kultaseni, et tarvitse erityistä syytä hemmo-
tellaksesi itseäsi tällä oliivinkimalteisella 
vaahteranruskealla. 

twin sweater set
Ihan liian ihana? No ei todellakaan. Tämän 
kirkkaan karmiinipunaisen suhteen se on 
tupla tai kuitti.

vested interest
Panosta klassikoihin. Tämä tweed-henkinen 
hienostunut kyyhkynharmaa viimeistelee 
asukokonaisuutesi. 

after school boy blazer
Mustansininen palauttaa lookisi cooliksi. 
Tämä sininen viimeistelee klassisen koulu-
tyylin.

“väriä

väriä”
    Syksyn väripaletti
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