
Giúp chị em diện quần Jeans đen thú vị cuốn hút nào 
Các chị em rất ưa chuộng quần Jeans. Bởi quần Jeans có chất liệu mặc vô cùng 
thoải mái và năng động. Quần Jeans thì được biết nhiều hơn với màu Basic truyền 
thống là xanh Navy. Với kiểu quần xanh Navi các chị em có thể dễ dàng kết hợp 
được nhiều phong cách và áo khác nhau. Còn với quần Jeans đen, cách kết hợp 
khéo léo và thú vị như thế nào. Chúng tôi sẽ giúp chị em diện quần Jeans đen thú vị 
cuốn hút nào . 
 
Quần Jeans đen diện với áo thun giày sneaker trắng 
Các bạn gái có thể kết hợp quần Jeans đen với những chiếc áo thun. Để tạo ra 
những nét đẹp và đường cong gợi cảm. Quần Jeans có thể phối với được áo thun 
nhiều màu. Và để nổi bật nhất thì các bạn có thể Mix cùng một bạn giày sneaker 
trắng dễ thương nhé. 
 
Quần Jeans diện với áo hoa 
Quần jeans vốn rất thân thiện. Còn quần Jeans đen tuy không phổ biến và dễ mặc 
như Jeans xanh. Nhưng cũng rất dễ mặc nếu khéo léo kết hợp. Các bạn nữ có thể 
mix item này với nhiều kiểu áo. Có nhiều bạn gái đã mix quần jeans đen với những 
chiếc áo họa tiết nhiều màu. Hoặc áo hoa điệu đà. Cách mix này giúp các bạn có 
môt vẻ ngoài nữ tính hơn. Đồng thời, khiến bạn sẽ trở nên thật ấn tượng, nổi bật với 
các bạn trong đống quần áo trẻ em xung quanh. 
 
Quần Jeans đen mix cùng áo bèo điệu đà 
Một cách phối hợp rất nhẹ nhàng và dễ mặc. Đó là kết hợp với các áo có trang trí và 
thiết kế béo nhấn chị em à. Những kiểu áo xếp bèo luôn làm cho tổng thể trang phục 
trở nên mềm mại và điệu đà. 
 
Quần Jeans đen diện với áo sơ mi 
Nếu không tự tin lắm với khoản phối màu sắc, xử lý họa tiết. Các bạn gái có thể 
chọn cho mình một chiếc sơ mi mang tông màu nhã nhặn như đen, trắng, be. Hoặc 
họa tiết caro nhẹ không quá nổi bật. Còn nếu muốn tăng độ sang chảnh, chất ngầu 
cho set đồ. Các chị em sử dụng các gam màu nóng nổi bật. Hoặc sơ mi với caro sọc 
to. 
 
Quần Jeans đen phối cùng blazer 
Cũng có hơi hướng cho các bạn gái văn phòng công sở. Đôi khi cũng có thể gặp gỡ 
đối tác. Có các sự kiện mà cần trang phục hài hòa. Nếu đã có quần Jeans đen rồi thì 
các bạn chỉ cần kết hợp vơi áo Blazer là hoàn chỉnh. Item này chính là một set đồ cả 
mang lại sự thanh lịch, vẻ thời thượng và chất chơi của người diện Jeans đen. 
 
Những kiểu giày có thể kết hợp với Jeans đen 
Như các hình ảnh bên trên. Các chị em có thể nhận ra. Quần Jeans đen rất dễ phối 
với giày sneaker. Nhất là giày sneaker trắng. Giày cao gót. Giày lười Mule. 
Giày Loafer. Giày loafer là một mẫu giày rất năng động . Dành cho các chị em công 
sở cực phù hợp. Hoặc dành cho những bạn muốn có phong cách street style nhưng 
lại không thích giày sneaker. Boots thấp cổ là một item cực kỳ hợp với quần Jeans 
đen. Boots thấp cổ có thể biến những set đồ đơn giản, nhạt nhòa nhất trở nên cá 
tính, ấn tượng trong vòng một nốt nhạc. 
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