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vestje erbij,
klaar
Combineer je zomerjurken met
de nieuwe najaars-musthaves en
je ziet er geweldig uit.

kleding
app
Hangt jouw kledingkast vol
dierenprints? Ben je in het
bezit van een mooie kokerrok,
een slimfit jeans, een broek
met flairpijp, een little black
dress, een zwart colbert of
heb je kledingstukken met
een mix van materialen –
een colbertjasje met een
bontkraag bijvoorbeeld, een
gecoate broek of een trui met
leren mouwinzet – dan zit je
deze winter goed.
‘In het kader van de crisis
borduren we dit najaar voort
op de mode van afgelopen
zomer en vorig jaar winter’,
vertelt styliste en personal
shopper Akke Marije van der
Werf van X Styling Image.

klinkt bekend

Voor verkoopinformatie zie pagina 74

‘Veel trends zullen je bekend
voorkomen, maar zijn net
even verder aangescherpt.
De mode staat dit seizoen
in het teken van contrasten:
supervrouwelijk versus stoer,
slimfit tegenover oversized,

retro maar ook futuristisch en
natuurlijk zwart-wit.’ Mix and
match is ook het devies in
materialen, ziet Akke Marije.
‘Mohair, leer, suède, jeans,
glanzende stofjes, grove breisels: alles mag en kan door
elkaar worden gedragen.

nepbont

De nieuwe winterkleuren zijn
wel soberder dan vorig jaar:
veel zwart en antraciet in
combinatie met mosgroen en
aubergine. Nieuwe trends zijn
de tomboy-look met tweed,
flanel, pakken, bretels en
stropdasjes. En de schotse
ruit: van rok tot broek, van jurk
tot colbert.’
Grote jaren-80-schouders en
korte, gekleurde bontjasjes
gaan we ook veel zien. Liefst
wel fake fur natuurlijk. Bontdetails doen het dit najaar sowieso goed, aldus de styliste:
‘Een gilet met bontkraag,
tassen van bont en bontsjaals:
ze leuken elke look op.’

Een kast vol
kleding, maar
geen idee wat je
moet aantrekken? Download
de gratis What to
Wear-app van
Styletoday.nl.
Voor een dage
lijkse portie
kledinginspiratie
aan de hand van
de laatste mode
trends én de
temperatuur buiten. Elke avond
ontvang je een
nieuwe outfit
suggestie voor
de volgende dag.
Commercieel,
maar wel handig:
alle kledingstukken kun je
meteen bestellen
in de shop: www.
styletoday.nl

