
FÖR HELA FAM ILJEN

Klädguide

SO LOVELY 





För att skapa magiska och spännande bilder rekommenderar jag att fundera över materialval. 

Jag älskar när vinden fångar mjuka klänninar och skapar rörelse och dramatik i bilderna. 

Lågklänningar är ett hett tips som skapar både rörelse, dramatis och som är galet bekvämt att 

ha på sig. Att du kan röra dig, busa och mysa är alltid pioritet ett under er fotografering. 

 

Rörelse och material02

Det viktigate att tänka på är att dina kläder ska reektera er personliga stil, det är super 

viktigt att ni känner er bekväma och ha de kläder som får dig att känna dig verkligen glad och 

lycklig. Om du känner dig bekväm, ser du bekväm ut och detta syns i bilderna. Välj de kläder 

som ger dig friheten att röra dig obehindrat och inte kräver att rättas till under 

fotograferingen.

 

Känn er alltid bekväma!01

Mer än någon annan fråga, får jag est frågor om vad ni ska ha på er under er 

fotografering. Jag vet själv när man sparar pinns på pinterest, försöker hitta 

liknande eller i alla fall inspirerande kläder i de svenska affärerna. Men det känns 

helt plötsligt omöjligt och ingenting känns rätt.

De kläder du väljer sätter en viss ton i era bilder, så det kan helt klart bli 

överväldigande - men det kan också bli såhåå himlans bra! 

MMedan alla fotograferingar är olika - kommer här några generella tips om klädval. 

 

VAD SKA VI HA PÅ OSS?



huvudpalett

Jag rekommenderar att du börjar med att välja en bas av 2-3 färger som du har igenom i allas 

outts, så att allas kläder går ihop men inte är likadana. Kom ihåg att alla era kläder behöver 

inte vara likadana, utan se bra ut tillsammans. Blanda gärna några neutrala färger tillsammans 

med någon accent färg. Neutrala färger skapar en mjuk och elegant stil, och kommer ge dig 

tidlösa bilder. 

 

Välj färger först01

FÄRGER, MÖNSTER
OCH LAGER





Tänk på att välja neutrala, pasteller i färgvalen istället för kota trender. Att välja en klassisk, 

tidlös outt håller under längre tid. Det sista du vill är att se tillbaka på era bilder om 10-20 

år och fundera över dina klädval. Jag rekommenderar starkt att undvika stora loggor och 

tryck. Populära gurer eller skojiga kepsar som kommer störa i bilden. 

 

Välj klassiskt framför trender03

Mitt förslag är att börja med mammas outt först, då detta kommer sätta tonen för resten av  

familjens kläder. När du har valt en outt, försök blanda texturer och material tillsammans 

med olika lager: Pälsväst, tyllkjol, jeansjacka, sjalar mm. 

 

Börja med en person först02





Du kan verkligen lyfta en outt och addera personlihet med accessoarer. Enkla, vackra acces-

soarer, men inte överdrivet.  Hattar, sjalar som är enkla att byta och lägger en extra touch på 

outtten. Blomsterkransar är verkligen en romantisk touch for dig och barnen också. 

Här är andra tips på accessoarer som ni kan tänka på:

Fluga

Rosett och hårband

Knästrumpor

Halsbannd och aHalsbannd och armband

Blomsterkrans

Accessoarer03

Lager är en av de bästa sättet att addera ex extra färg, eller varitet i kläderna. Se om du ka 

lägga e tröja över klänningen, ta en sjal över axlarna eller ett bälte för mer varriation.  För 

killarna kan en kavaj, hat, uga ect. föränndra mycket och ge det lilla extra. Var inte rädd att 

blanda mönster och tryck. Det kan bli helt fantastiskt och göra bilderna mer intressanta att 

titta på. När du väljer mönster, titta efter små enkla mönnster i mjuka neutrala färger. Försök 

undvika skrikiga mönster och behåll gärna karaktärer från tv-programme hemma. Att blada 

texturer och mönster är underbart! Tänk tyll, spets, volanger, stickat och broderi -

 möjlighe möjlighetera är oändliga

 

Lager, mönster och texturer04



“ The secret to great style
is to feel good in what

you wear. ”



Kolla över dina naglar, det är super jobbigt att ha agnande nagelack på naglarna under 

fotograferigen. Om du har sandaler, se över så din pedikyr inte också är skadad. Tänk också på 

att stryka kläderna innan, då även detta kommer synas i bilderna. Er fotografering är en inves-

tering i både tid och pengar,  då är det extra kul att se över att alla detaljer är på plats och se 

tillbaka på. 

 

Detaljerna räknas03

Att få håret xat och gjort innan er fotografering kommer göra så himla mycket. Det är aldrig 

skoj att se tillbaka på kluvna toppar och utväxt. Och nns det någon bättre anledning att 

skämma bort dig lite extra än inför en fotografering? Ju mer självförtroende du har om dig 

själv inför fotograferingen ju mer avslappnad kommer du se ut på bilderna. 

 

Hår och smink02

Skor kan vara pricken över i:et om du hittar rätt. Mitt råd är att ta neutrala. Inga joggingskor 

med skarpa färger, inga ipops och inga utslitna skor. De ska passa till outtten, men

behöver inte vara extra, extra. Vi kommer dels gå en del under fotograferingen och du ska 

kunna stå och busa med dina barn samtidigt. 

Det här med skor01

DET SITTER 
I DETALJERNA



fÖR MAMMA

BIKBOK

LINDEX

BYMALINA

NAKD.se

Ellos.se

H&MH&M

För smink rekommenderar jag Soa Boman - www.soaboman.com
För spraytan rekommenderar jag Höllvikens sjönhetsvård Mikaela: 040 - 615 34 04
För hår rekommenderar jag F80 i Höllviken http://www.f80.se
För hjälp med barnens kläder kan ni boka in visning hos Små Hjärtan info@smahjartan.se

FOR PAPPA

H&M

Gant

Ralph Lauren

Nordstrom

FAVORITSTÄLLEN

Om du vill ha skoj när du väljer ut era kläder använd dig av pinterest eller instagram för att 

hitta tips och exempel på hur man koordinerar familjens kläder. När du väl har valt kläder, 

slappna av! Släpp allt och njut av er fotografering. Detta är er stund tillsammans och er tid att 

njuta. Jag är så glad för ert förtroende och att ni litar fullt ut på mig under er fotografering.

 

Bara koppla av och ha skoj! 04



Om du har era barn, känn inte att du behöver köpa exakt likadana kläder till dem. Att ha 

olika kläder får också deras persoligheter att komma fram och blir mer uppskattat i bilden. 

Undvik bara neonfärger och tv-karaktärer på tröjora till exempel.

 

Koordinera, men matcha inte02

Först och främst så se till att barnen tycker om de kläderna de ska ha och att de passar :) De 

bör också vara bekväma i kläderna och speciellt skorna. Om din dotter ite tycker om klänni-

gar, så tvinga ite henne till det bara för fotograferingen. Och om din son inte trivs i hängsle 

eller uga behöver han inte ha det. Och om du jätte, jätte gärna vill att de ska ha ett visst 

plagg så ta med det. Bråka inte om det hemma, det brukar oftast gå lättare utanför hemmet. 

 

Glada barn, glada bilder01

TIPS ATT KLÄ
BARNEN



FAVORITSTÄLLEN

FÖR BARNEN

Zara Kids

Jamie Kay 

Lindex

Etsy



Tänk ljuvt, ljuvt, ljuvt. Denna looken passar perfekt för 

solnedgången på stranden och på ängen. 

simple and classic

Älskar de mörkare tonerna i det murriga gröna som skapar 

kontraster och passar underbart i murriga platser som dungen. 

earthy neutrals

För att sätta en extra pop i bildera välj en accentfärg i lite mörkare, 

tillexempel mariblått/mörkgrått.

basic neutrals love

Alla i neutrala kläder skapar en uderbart ljuv känsla. Försök hitta 

olika nyanser av grått, beige, brunt. Men även mot det rosa och blå 

hållet. 

neutrals love



- Klä dig som dig själv, men som din bästa du

- Sök efter att hitta balans i klassisk och trens med en färg-pop

- Accessoarer är fantastiska - men less is more ibland

- Addera mönster, men håll de små

- Logos ,karaktärer är big o-no!

- Se så att alla har bekväma skor, speciellt för barnen. 

- - Fundera över att få hjälp med smink och hår

- Be om hjälp

 

Generella tips ...

Med fantastiska färger och du som har ett öga för en 

fatntastisk färgkoordination är detta en favorit. 

Massvis med olika färger och mönster som skapar en 

underbar helhet. Kör på! Zara kids, NA-KD är 

storfavoriterna för denna look.

color pop

Om du, som jag, trivs i de murrigare och rikare toner 

som dessa kommer dina bilder sticka ut och bli mer 

personliga. Jag rekommenderar varmt indiska, NA-KD 

för att hitta dessa färger. Jag erbjuder också en 

fantastisk klänning i terracotta som går att låna för er 

familjefotografering.

rich tones
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