
KLÄDGUIDE



Kan detta vara den vanligaste frågan jag får? Och det är en fråga jag 
vill att alla ska ställa! Det är otroligt viktigt med rätt kläder till 
fotograferingen, för att skapa rätt känsla, stämning, balans och ton i 
bilderna. Framför allt för att jag ska kunna skapa ett bra slutresultat. 

01 Var bekväm! 

Det viktigaste av allt är att ni är bekväma, speciellt barnen. Bekväma 
kläder = glada barn. Kläderna ska reflektera vilka ni är som personer, 
så det är viktigt att ni trivs i kläderna och genuint tycker om dem. Välj 
gärna kläder som du kan röra dig i och som inte behöver rättas till allt 
för mycket. 

02 Ta med hemmet 

När ni väljer färger - tänk på ert hem. Bilderna kommer mest troligt 
sitta på väggen eller hamna i en fotobok på soffbordet, så välj färger 
som passar ihop med ert hem och den stil ni tycker om. 

03 Materialet 

För att skapa spontana, känslofyllda bilder behöver ni välja kläder som 
ni kan röra er i. Eftersom mina fotograferingar sker utomhus tycker jag 
extra mycket om luftiga kläder som vinden kan ta tag i. 
Långklänningar är en stämningshöjare! Kläder i linne är också ett bra 
tips, som inte bara är skön men stänger ute lite värme under sommaren. 
Till barnen är ett tips hängselbyxor, som kan hjälpa till att förhindra 
eventuell magvisning.

Vad ska vi ha för 
kläder?



Färger & mönster

04 Välj färger först 

Välj ut två eller tre basfärger som blir en röd tråd genom allas klädval. 
Kläderna får gärna matcha, men de behöver inte göra det! Med andra 
ord behöver inte barnen ha exakt likadana plagg, men gärna en stil 
som matchar varandra och en färgpalett som går ihop. Kläderna ska se 
bra ut tillsammans. Undvik för starka färger, till exempel klarrött, 
ceriserosa och limegrönt. Välj hellre vinrött (alt. rött som kan matcha 
allas kläder), gammelrosa eller skogsgrönt/olivgrönt. 

05 Angående mönster 

Mönster är okej, men i rätt mängd. Välj INTE randiga kläder, eller 
plagg som har stora seriefigurer på, loggor eller liknande.



06 Börja med mamma 

Är det en famijlefotografering du planerar för så är ett tips att först väja 
kläder till mamman och sedan välja utifrån vad som matchar hennes 
kläder. 

07 Välj klassiskt 

Välj hellre klassiska, lite äldre stilar till fotograferingen än vad som 
trendar i dagens mode. Välj neutrala eller naturnära färger. Förslag på 
neutrala kläder till hela familjens sommarfotografering: 

Mamma: cremevit långklänning, solhatt och ballerinaskor 

Pappa: cremevit skjorta, jeansshorts eller shorts i någon naturnära färg, 
exempelvis brunt eller grått. Sandaler på fötterna. 

Son/söner: vit eller beigefärgad tröja/body, kanske farfarströja med 
knappar. Hängselbyxor som matchar pappa, eller shorts/långbyxor i 
mörkare färg än tröjan. Inga tennisskor. 

Dotter/döttrar: vit, beige, brun eller grön klänning/kjol. Eventuell tröja 
som matchar underdel. Hårband eller solhatt. Inga tennisskor.

Hur väljer vi kläder?



Detaljer

08 Accessoarer 

Fina accessoarer som kan lyfta en outfit är till exempel: 

- solhatt 

- basker 

- hårband/rosett 

- fluga/slips 

- halsband och armband 

- klocka 

- blomsterkrans



09 Skor 

Fel skor kan verkligen förstöra bilder, i ärlighetens namn. Välj neutrala 
skor, det vill säga INGA tennisdojjor, flipflops eller utslitna gamla skor. 
Nitar och 30 cm klackar kanske inte funkar jättebra i alla lägen heller. 
Tänk samma som med kläderna - skorna ska passa hela outfiten. Men 
välj ett par bekväma skor som du ändå kan röra dig i. Det är också fint 
att vara barfota under sommaren. Ta även med ett par extra skor som 
kan användas ifall vi behöver gå där det är blött eller smutsigt. 

10 Hår och smink 

Att få styla sig inför en fotografering höjer inte bara självförtroendet 
men det gör också gott för bilderna. Om man inte vill göra detta själv 
rekommenderar jag varmt att ta kontakt med Frida Isaksson på Salong 
TEASE och Elin Hagenwald på Änglakällaren (båda i Vilhelmina). De 
samarbetar och gör båda delar samtidigt - tidseffektivt! 

11 De små, små sakerna 

Måla naglarna. Har du sandaler så kolla över pedikyren också. Plocka 
bort hårsnodden från handleden. Stryk kläderna. En fotografering är en 
investering och det är roligare om allt sitter på plats.



Favoritbutiker

11 Barnkläder 

- Kappahl / Newbie 

- Zara Kids 

- Etsy 

- Vissa utvalda plagg från Oii 

- Vissa utvalda plagg från Ellos



- Välj bekvämt 

- Se över färgerna i hemmet 

- Sök efter tidlösa och klassiska kläder - second hand har 
mycket fint om man inte vill köpa nytt 

- Alla barn behöver inte vara identiska - men känslan och 
tonen bör vara lika 

- Mönster är ok, så länge de är små 

- Loggor och seriefigurer är big no no! 

- Bekväma skor, ta med ett extra par för terräng 

- Fundera över smink och hår 

- Diskutera hjärna klädval med mig

Generella tips



Sommarens färger
förslag på

Höstens färger
förslag på
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