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Alle kvinder – uanset alder og størrelse – har 

fortjent at kunne tage yndlingstøj på hver dag. Det 

mener stylist Liselotte Thygesen, som har samlet sine 

bedste råd og erfaringer i ”Bliv din egen stylist”.  

Letforståeligt og uden løftede pegefingre deler hun 

gavmildt ud af sin værktøjskasse og viser, hvordan du 

finder frem til de farver og snit, der klæder din krop 

allerbedst. Trin for trin hjælper hun læseren med at 

rydde op i garderoben og se nye muligheder i det tøj, 

du allerede har.  

”Det behøver hverken være dyrt eller besværligt at få 

en garderobe, der klæder dig perfekt. Med de råd og 

teknikker, du får i bogen, bliver dit skab fyldt med 

tøj, som du føler dig godt tilpas i, og som klæder dig. 

Dermed kan du spare både tid og penge,” siger 

Liselotte Thygesen.   

 

Med ”Bliv din egen stylist” lærer du bl.a. at: 

✓ Vælge de farver, der klæder dig bedst. 

✓ Udnytte dine kropsformer til din fordel. 

✓ Rydde op i din garderobe, så du ikke distraheres af tøj, du alligevel ikke bruger. 

✓ Sammensætte tøj på få minutter. 

✓ Opbygge en god grundgarderobe. 

✓ Udnytte dit tøjs mange muligheder og mikse det på kryds og tværs. 

✓ Shoppe uden fejlkøb, fordi du ved, hvad du skal gå efter. 

✓ Bruge tilbehør og briller 

 

OM FORFATTEREN:  

Liselotte Thygesen er professionel stylist og ejer firmaet Stylechange, hvor hun rådgiver private og 

virksomheder inden for styling og holder workshops og foredrag om fremtoning, styling og 

signaler. Hun afholder også events i butikker, underviser personale og har tidligere udgivet bogen 

”Styling & mersalg – en praktisk værktøjskasse til modebutikker”. Se mere på stylechange.dk. 

 

”Bliv din egen stylist” forhandles bl.a. på bog-ide.dk og arnoldbusck.dk. Vejl. pris: 199 kr. 

 

For interview, presseeksemplar eller -fotos kontakt: 

Redaktør Anneline Højrup, Stickelbergs Bureau – AH@stickelberg.dk – tlf. 23 72 52 92 

http://www.stylechange.dk/
http://www.bog-ide.dk/
http://www.arnoldbusck.dk/
mailto:AH@stickelberg.dk
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UDDRAG FRA ”BLIV DIN EGEN STYLIST”: 

 

 
 

 
 


