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TREND 5 •  TEKST: EMILIE LACHAERT 

  

Boy meets girl. Items uit de mannelijke garderobe krijgen een eigen vertaling 
in de damescollecties. De oversized winterjas is dé must have van het seizoen. 
Ook de krijtstreep, het mannenkostuum en de double-breasted jas duiken her 
en der op. 

Ult zljn kast 

TIANY'S TIP 

Ga niet letterlijk in de  
kast van je man shop-
pen. Brend de manne-
lijke items in de juiste  
proporties en hou je  
silhouet in balans  
door ze te combineren  
met heel. vrouwelijke  
stukken, zoals een  
mooie halsketting of  
puntige pumps. Ook  
make-up kan daarbij  
een handje helpen:  
denk aan rode lippen,  
smokey eyes...  

DUBBELE KNOPENRIJ 
JO DE VISSCHER 
De Belgische ontwerpster Jo De Visscher 
staat bekend om haar uitgepuurde 
silhouetten met een uitstekende pas-
vorm. Dit najaar haalt zeinspiratie uit 
Sjakie en de chocoladefabriek. Chocola-
debruin en rood zijn de belangrijkste 
kleuren in de collectie, aangevuld met 
marineblauw en Lichtblauw. Een van de 
eyecatchers is deze jumpsuit—met 
dubbele knopenrij —in geweven wol. 
Jumpsuit: 285 euro.  
WWW.JODEVISSCHER.BE   

KRIJTSTREEP 
PINKO 

Het mannelijke pak met krijtstreep krijgt 
een vrouwelijke toets door de bloemen-
motieven aan de schouders bij het 
Itatiaanse Pinko. Boy meets girl! 
Jas: 495,50 euro.  
Rotkraaqtrui: 136,50 euro.  
Broek: 265 euro.  
Tel: 03-221.10.10.  
WWW.PINKO.IT   

MET VROUWELIJKE TOETS 
I KKS 

IKKS combineert de oversized jas met 
een fijn, soepelvallend jurkje. Een 
riempje accentueert de taille. Die 
vrouwelijke toets maakt het geheel 
verfijnd. 
las: 275 euro.  
lurk: 65 euro.  
Tel: 02-333.82.61.  
WWW.IKKS.COM   

OVERSIZED WI NTERJAS 
COS 

De oversized winterjas is een hot 
item dit seizoen. Kies voor een 
trendy pasteltint— babyroze 
scoorde op de catwalks— of ga 
voor een tijdloze camelkleurige 
of grijze variant. Dit minima-
listisch design van COS 
combineert stoere manne- 
lijke looks met de nodige 
elegantie. 
Jas: 225 euro.  
Tel: 03-231.98.00.  
WWW.COSSTORES.COM  

ACCESSOI RES 

Rabeanco.  
Tas: 189 euro.  
WWW.RABEANCO.COM  

Tosca Blu Shoes.  
Pumps:137 euro.  
Tel: 03-221.10.10. 
WWW:10SCABLUSHOES.IT 

SessOn.  
Handschoenen: 65 euro. 
SESSUN.COM   
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