
SANDÁLIAS E 
BOLSAS

Como combinar?
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Introdução

Já foi muito comum, combinar sandálias e bolsas na 
mesma cor, mas hoje em dia, as coisas mudaram.

Por isso, veja agora algumas dicas e sugestões para 
combinar bolsas e sandálias de maneira prática e 
harmoniosa.



Sandálias e 
bolsas 
precisam ser da 
mesma cor?

Não existe uma regra, mas se você 
gosta de combinar sandálias e 
bolsas na mesma cor, é 
interessante que uma das peças 
tenha fragmentos em outras 
cores, para equilibrar a 
composição.



Use cores 
diferentes

Você pode combinar sandália e 
bolsa em cores diferentes.

Mas para manter a composição 
harmônica, opte por cores 
semelhantes e que se 
completem visualmente. 

Só fique atenta para não 
exagerar; cores diferentes em 
excesso, podem deixar o seu 
visual cromático demais e fazer 
com que a sua produção perca 
o brilho.



Certo ou 
errado?

Na combinação de bolsa e 
sandália, não existe certo ou errado 
desde que tudo esteja em harmonia.

E um truque para deixar a combinação 
mais harmoniosa, é levar em conta, a 
coerência das peças; por isso, sempre 
verifique se elas fazem parte do 
mesmo universo, ou seja, se possuem 
a mesma simetria.



Combine sandália 
e bolsa para 
eventos

Em um evento como 
casamento por exemplo, você 
pode apostar em tons mais 
claros e escuros, dependendo 
da composição completa do 
look.

Se o look for de uma cor bem 
chamativa; use sandália e 
bolsa mais claras; caso o look 
for de uma cor mais neutra, 
poderá utilizar sandália e bolsa 
em cores mais vibrantes ou o 
famoso tom sobre tom.



Mesmo 
material e 
mesma cor

Se usar a mesma cor é primordial 
para você, utilize o mesmo material 
também. 

Peças do mesmo material, como o 
couro por exemplo, dão um efeito 
visual incrível, e você continua 
combinando da maneira que gosta, 
porém com muito mais estilo.



Amplie as suas 
opções

A melhor maneira de ampliar 
as suas opções, é ter 
disponível mais cores e 
diferentes modelos de 
sandália e bolsa.

Isso não significa, que precisa 
ter uma bolsa e sandália de 
cada cor; mas ter pelo menos, 
três ou cinco opções, vão te 
ajudar a combinar com mais 
facilidade e permitir criar 
muito mais variações.
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