Τα μυστικά της τέλειας βαλίτσας
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Μπορεί η διάθεση σου να ανεβαίνει στα ύψη όταν κλείνεις τις διακοπές σου, όταν όμως
αντιμετωπίζεις την ανοιχτή μα άδεια βαλίτσα εύχεσαι να ήξερες από που να ξεκινήσεις και
που που να τελειώσεις. Συνέχισε να διαβάζεις και φτιάξε την τέλεια βαλίτσα ώστε να
διατηρήσεις το στυλ σου, να κρατηθείς ζεστή αλλά και...ατσαλάκωτη.
Καλή αρχή με μια λίστα
Μια εβδομάδα πριν το ταξίδι σου ξεκίνα μια λίστα με αυτά που θα πάρεις μαζί σου.

Παρατήρησε την καθημερινή ρουτίνα σου ώστε να μην αφήσεις τίποτα απαραίτητο έξω
από το νεσεσέρ σου. Αναλογίσου το κλίμα στον προορισμό σου και σημείωσε τι θα
χρειαστεί να κατεβάσεις από το πατάρι σου, να στείλεις στο καθαριστήριο ή ακόμα και να
αγοράσεις. Το πιο σημαντικό είναι πως θα αποκτήσεις μια καλή ιδέα του τι δεν χρειάζεσαι
τελικά ώστε να μην παραφορτώσεις τη βαλίτσα σου.
Αγάπησε το layering
Αν ο προορισμός σου είναι κρύος προτίμησε να πακετάρεις πολλά λεπτότερα ρούχα αντί
για ογκώδη μάλλινα. Εκτός από την εξοικονόμηση χώρου, θα μπορείς να αυξομειώσεις τη
θερμοκρασία σου ανάλογα με τις συνθήκες. Μην ξεχνάς άλλωστε ότι το layering είναι και
ένα από τα πιο hot trend της σεζόν!
Έξυπνα ρούχα
Στη ντουλάπα σου υπάρχουν σίγουρα μερικά πολύ ιδιαίτερα κομμάτια αλλά θα υπάρχουν
και αρκετά πιο ευέλικτα που μπορείς να συνδυάσεις με διαφορετικούς τρόπους για
διαφορετικά αποτελέσματα. Προτίμησε να βασίσεις την ταξιδιωτική γκαρνταρόμπα σου σε
αυτού του είδους τα ρούχα (πχ ένα στενό τζιν, ένα υφασμάτινο παντελόνι σε ουδέτερο
χρώμα, ένα λευκό πουκάμισο, μια midi φούστα) έτσι ώστε να δημιουργήσεις πολλά looks με
τα λιγότερα δυνατά κομμάτια.
Χρωματική παλέτα
Ένας άλλος τρόπος να βεβαιωθείς πως τα ρούχα σου θα μπορούν συνδυαστούν εύκολα
είναι να περιοριστείς σε μία χρωματική παλέτα. Μια καλή επιλογή -ιδίως για τα χειμερινά
ταξίδια- είναι να συμπεριλάβεις και αρκετά σκούρες αποχρώσεις που θα καμουφλάρουν
τυχόν τσαλακώματα στα ρούχα αλλά και θα σε “σώσουν” από τυχόν μικρολεκέδες μέχρι να
φτάσεις πίσω στο ξενοδοχείο σου.
Το πιο δύσκολο κομμάτι...
...δεν είναι να επιλέξεις τα ρούχα που θα πάρεις, αλλά τα παπούτσια! Ξέρουμε ότι μάλλον
δεν θέλεις να αποχωριστείς τα αγαπημένα σου ζευγάρια όμως για ένα ολιγοήμερο ταξίδι
θα πρέπει να διαλέξεις σοφά τα 3 καλύτερα. Επίλεξε λοιπόν ένα ζευγάρι κατάλληλο για
πολύωρο περπάτημα στα αξιοθέατα, ένα ζεστό ζευγάρι μπότες για τις πιο κρύες ημέρες,
κλασικές βραδινές γόβες. Επίλεξε να φορέσεις το πιο βαρύ ή το πιο ογκώδες από αυτά στο
ταξίδι σου και βάλε ζευγάρια με κάλτσες και σακούλες με εσώρουχα μέσα στα άλλα για να
εξοικονομήσεις χώρο.
Όχι πια δίπλωμα
Αν ακόμα διπλώνεις προσεκτικά το κάθε σου ρούχο πριν το βάλεις μέσα στη βαλίτσα σου
τότε ίσως αναθεωρήσεις αφού είναι αποδεδειγμένο πως το να τυλίγεις τα ρούχα σου σε
ρολά όχι μόνο σου εξοικονομεί χώρο αλλά τα αποτρέπει και από το να τσαλακώνονται. Για
τις μπλούζες πχ δίπλωσε τα μανίκια, άπλωσε τες πάνω σε λεπτά φύλλα χαρτί (όπως αυτό
που χρησιμοποιούν στα καθαριστήρια) για να αποτρέψεις το τσαλάκωμα και κάνε ένα
σφιχτό ρολό.
Σκέψου πρακτικά...
...και πάρε μαζί σου μικρά μπουκάλια με τα είδη περιποίησης σου αντί για τις κανονικές
τους, μεγάλες, συσκευασίες. Θα βρεις μικρά μπουκάλια σε φαρμακεία αλλά και σε
καταστήματα με είδη καλλωπισμού. Μην ξεχάσεις να βάλεις μια ετικέτα με το όνομα κάθε
προϊόντος για να τα ξεχωρίζεις εύκολα αλλά και να τα κλείσεις καλά. Για έξτρα προστασία
τύλιξε κάθε μπουκάλι σε μια μικρή σακούλα για σνακ.
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