TILL KNOPPEN

En gul och blommig solhatt
gör väl alla glada. Den här
lyser i alla fall upp min dag.
149 kr, Polarn o pyret.

BLÖJKOMPIS

Minimode
SANNAS STILVAL
FÖR DE SMÅ

Pyttesmå ljuvliga shorts
som gör sig perfekt
ovanpå en blöja. Resår i
midjan och mjuka i benen.
Jag skulle matcha dem
med en enkel body. 129 kr,
Kappahl.

REDO FÖR BRÖLLOP

Den stora bröllopshögtiden
står för dörren. Vi ska på
inte mindre än sex bröllop
i vår och sommar. Jag letar
klänning som en tok. Hur ska
magen få plats? Det här med
långklänning det kan vara
klurigt. Nu har jag hittat den.
Jag kommer matcha med
härliga guldaccessoarer för
en riktig gudinnelook. 999
kr, Mom2mom.

MUSTASCHER

Ett coolt set i mjuk
bomullstrikå. Gulligt
med tanktop och
mjuka små shorts på
små nyfödda knoddar. Finns från stl 68.
99 kr, H&M.

MJUKIS

Jag fullkomligt älskar lediga sweatshirts i grått. Den
här modellen är perfekt i
sommar och matchas bäst
med snygga jeansshorts
eller jeans för en komplett
look. 349 kr, I dig denim.

BLIXTLÅS

Mjuk och skön
liten tröja i blommigt mönster för
de allra minsta.
Jag gillar att
slippa dra saker
över huvudet på
små nykomlingar,
då är plagg som
denna perfekt.
129 kr, Lindex.

SOLSKYDD

Ett enkelt sätt att hotta
upp din vardagsoutfit är
att satsa på ett par coola
brillor. Jag brukar köpa
mina hos kedjorna, då kan
jag unna mig några par att
variera mellan. 79,50 kr,
Lindex.

Sanna !
svarar

Hej Sanna! Jag skulle vilja ha tips på snygga
gravidshorts. Jag gillar inte klänningar men
tycker det är svårt med shorts och en
växande mage. /Gio
Jag har sett ett par svarta för 249 kr på
Lindex som ser härligt fladdriga ut
med skön mudd i midjan.
Jag kommer köra på
dem i sommar.

SANNA FISCHER
NORDSTRÖM
Stylist & mamma
till Tod och Lou

sanna.nordstrom@aftonbladet.se
Bloggar även om inredning på
bloggar.aftonbladet.se/stilstudio
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