Skriv til Anne-Sophie

TEEN
MIN MOR
BLANDER SIG!
Hej Anne-Sophie
Jeg har et problem. Jeg elsker tøj og mode, men
jeg kan ikke få lov til at bestemme, hvad jeg vil
gå i, fordi min mor stadig køber mit tøj. Hvis der
er noget tøj, jeg godt kan lide, som min mor ikke
kan lide, siger hun bare, at jeg ikke må få det.
Jeg elsker min mor, og jeg vil ikke såre hendes
følelser, men jeg er bare så træt af, at jeg ikke
selv kan bestemme over mit tøj. Hvad kan jeg
gøre?
Hilsen Maria
– Åh, det er et svært dilemma! Jeg kan godt
forstå, at du bliver lidt frustreret, når du ikke
selv kan bestemme, hvordan du gerne vil se ud.
Nu skriver du ikke, hvor gammel du er, og om du
har lommepenge eller løn fra et fritidsjob til dig
selv hver måned. Hvis du ikke selv har penge, og
det er din mor, der betaler alt dit tøj, så har hun
jo lidt at skulle have sagt. Men det betyder ikke,
at du ikke kan snakke med hende om det. Tag en
stille og rolig snak, hvor du fortæller hende, at du
synes, det er så nice, at hun vil købe tøj til dig,
men at du ikke føler, at I altid har den samme
smag. Måske kan du vise hende billeder af noget
tøj, du godt kan lide, og så kan I snakke om, hvilket tøj I skal købe til dig næste gang.
Hvis du har dine egne lommepenge eller din egen
løn, synes jeg, at du skal spare op til det tøj, du
godt kunne tænke dig, så du kan købe det selv –
helt uden indblanding fra mor.
Husk, at din mor jo også skal vænne sig til, at du
er blevet en teenager med egne meninger og egen
smag. Held og lykke!
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Har du et spørgsmål om mode
eller stil? Send det til mig på
anne-sophie@viunge.dk. Så er det
måske dit spørgsmål, jeg svarer på
i det næste Vi Unge.
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Knus Anne-Sophi

Du har sikkert en idé om, hvilken størrelse bh du bruger,
men det kan faktisk være, at den idé er helt forkert! Derfor
kan det være en rigtig god idé at få målt sin bh-størrelse i
en undertøjsbutik, så du får en bh, der passer perfekt til dig.

GODT AT VIDE, NÅR
DU SKAL MÅLES:
· Du behøver ikke have
tøjet af. Hvis du har en
blød trekants-bh på og en
lille top på, kan de sagtens
måle dig uden på tøjet.
· Du må gerne have din
mor eller en veninde med,
hvis du ikke har lyst til at
være alene.

Fra H&M til
129 kroner

Fra Hunkemöller
til 269 kroner

· Personalet i en undertøjsbutik kan svare på alle
dine spørgsmål om
bh-størrelse – og det er slet
ikke pinligt at spørge.

Fra Femilet til
300 kroner

3 fordele ved en bh,
der passer perfekt:
#1 Din holdning bliver
bedre, når du
får den helt
rigtige støtte –
især hvis du har
store bryster.
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#2 Alle dine
trøjer sidder
bedre, når din
bh har den
rigtige størrelse.

#3 Du slipper for
irriterende ting,
som at bøjlen
gnaver, skålen
gaber, eller
bh’en glider op
på ryggen.

