
Fotograf Linn Landmark

Du trenger ikke
kjøpe alt nytt!

La én person i
familien stå for

stylingen. 

F A M I L I E F O T O  

Tips til klesvalg 

Endelig skal vi ha familiefoto, men hva skal vi ha på oss? Må alle

gå i like klær? Må man pynte seg skikkelig? Dette er helt opp til

dere og hvem dere er -og hvem dere vil vise at dere er- men her

er noen tips som kanskje vil hjelpe dere litt. Det letteste er at én

person koordinerer familiens antrekk og legger frem et forslag

alle kan gå med på. Bygg et antrekk du ønsker bruke i

fotograferingen og ha det som «base» og finn andre klesplagg som

passer til fargene på antrekket. Legg dem ved siden av hverandre

og bygg en fargeplalett som passer til din familie. 

http://www.linnlandmark.no/


Det er ikke bare farger man kan velge i, men også materiale,

mønster og hva slags type plagg man skal gå for. En ting nesten

alle fotografer er enige om er at man bør unngå plagg med store

logoer og huske at skotøy er en del av klesplagget. Hvite eller sorte

sokker på alle sammen (eller barbeint?), og nøytrale, rene sko som

passer til resten av garderoben. Prøv å unngå store mønster på

klærne, mønster og tekstur i tekstil er supert men store mønster

krever oppmerksomhet og blir gjerne blikkfanget i bildet. 

M Ø N S T E R  O G  M A T E R I A L E

Tenk sesong og

kle dere deretter.

Og sjekk

værmeldingen om

vi er utendørs :)

Kle dere etter sesong og tenk på

hvor og når bildene skal tas;

utendørs? årstid? 

Kle dere gjerne lagvis; bruk

cardigans med belte rundt livet,

skjorte utenpå t-skjorten,

strikkegensere på høsten, luer på

ungene etc. En fordel med å kle

seg lagvis er at man kan ta av

plagg om man blir for varm. 

S E S O N G

http://www.linnlandmark.no/


Eksempel på farger som passer sammen kan være: 

-pastellfarger i ulike toner

-hvit og sort 

- rosa og mintgrønn (komplimentærfarger) 

-blå og grønne farger

Farger som ligger nær hverandre på fargerhjulet kalles analoge farger og passer fint

sammen, og farger på motsatt side av hverandre på fargehjulet er komplimentærfarger og

går også godt ilag.  Prøv å holde dere innen fire «grunnfarger» (som f.eks. marineblå, grå,

lys blå og brun.)

Personlig heller jeg mot duse, myke farger som ikke «roper» mot kamera men er familiens

klesskap fylt med fargesprakende klær er det bare å omfavne det og vise hvem dere er i

bildene. Tenk tidløst -disse bildene skal kanskje henge på veggen i flere tiår. 

F A R G E R
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