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Seizoenen lang stond de jurk centraal in de damesmode. Daar komt
nu verandering in. Broekpakken vieren hun revival en inspireren
zich op het herenpak, ook op het vlak van de stoffen. Ook de officiersmantels en platte schoenen lijken zo uit de herengarderobe te
komen. Maar helemaal stoer wordt het nooit: winterpastels en
streelzachte stoffen houden de balans tussen mannelijk en vrouwelijk in evenwicht.

OVERSIZED EN ONDERKOELD
Lange wollen mantels vieren hun revival en zijn vaak gebaseerd op militaire jassen. Ze ogen oversized en hebben meestal een dubbele rij knopen
en epauletten. Het broekpak past helemaal binnen dat androgyne plaatje en wordt gebracht in typische kostuumstoffen zoals krijtstrepen,
Schotse ruiten, Prince de Galles ruiten, visgraatmotieven en hanenpootmotieven.
Ook mantelpakjes zijn helemaal terug en worden vaak in veelkleurige
tweedstoffen uitgevoerd of in de heel comfortabele milano-stoffen. De
mantelpakjesvari6ren van combinaties van een kort jasje en een rok tot ensembles bestaande uit een jurk en bijhorend manteltje. Hun elegantie doet
denken aan de mode van de jaren vijftig en zestig.

Warme mantel in pastelgroen, in combinatie met een bijhorende sjaal met luipaardmotief.
Gigue, www.gigue.com - 03 230 44 32
Broekpak met krijtstreepmotief.
Pinko, wm.pinko.it

DISTIUBUTIE
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Zwart rnantelpakje met zeefdrukprint van
Boss Orange. www.hugoboss.com

COPYRIGHT
Nlets uit deze uitgave mag worden overgenornen,
gekopieerd of op eender welke manier gereproduceerd
zonder schrjftelijke toestemming van de uitgever.
De inhoud van de advertenties valt onder uitsluitende
verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers.
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• SAN MARTINO WORDT AMAN IA MO
•

Meer dan drie decennia lang was het Belgische merk San Martino een
vaste waarde in het modelandschap. Maar mode staat per definitie voor
verandering. San Martino kreeg een nieuwe naam: Amania Mo.
De collectie richt zich tot de vrouw die fier is op haar lichaam en geen
rekening houdt met het dwingende schoonheidsideaal. Elegantie heeft
immers met attitude en stiji te maken!
Op de foto: Super-elegante figuurflatterende jurk met prachtig decolleté.
www.amaniamo.be — 09 384 40 52
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Blauwe wikkeljurk in satijn. Scapa,
www.scapafashion.corni- 03 230 44 32

Rode jurk met halve mouwen en gedrapeerd
effect. Stills, www.stills.eu - 02 478 94 30

ZACHTE MATERIALEN
Tegenover de mannelijke en soms
koele trend staat de zachtheid van
de materialen. Fluweel is helemaal
terug, van jassen en broekpakken in
effen, glanzend fluweel tot vlotte
casual pantalons en jasjes in ribfluweel. Harige wollen stoffen zoals
mohairsamenstellingen maken mantels super aaibaar, net als de jassen
in teddy, in nepbont of in echt bont.
Voor wie niet all the way voor bont
wil gaan, kan opteren voor een accent, zoals een losse kraag of lange,
elegante • handschoenen met een
biesje bont. Het succes van de donsjack blijft duren: gewatteerde jassen
en zelfs rokken zijn heel actueel en
worden vaak in glanzende materialen uitgevoerd.

Witte jurk met zwarte accenten.
Julia June, wvwv.juliajune.be — 09 384 40 52

WINTERPASTELS EN
WARME TINTEN

Fijn truitje met glanzend kraagje en rok in
gewatteerd materiaal. Pauline B, www.paulineb.com - 02 527 03 43

Pastelkleurige jurk met hoge taille van
Dutchess. www.dutch-ess.com
0031 010 752 5055
Stijlvol jurkje in wolwit. Giovane, www.giovane.be - 09 384 40 52

Meestal duiken de pastelkleuren
massaal op in de lente- en zomercollecties, maar ditmaal kleuren ze de
winter in alle zachtheid in. Roze
spant de kroon, in alle mogelijke
schakeringen, van poederroze, over
zalmroze tot een fel fuchsia. Ook
lichtblauw, zachtgeel, lichtgroen en
lila zijn sterk aanwezig. Daarnaast
zien we warme herfsttinten zoals
oker, mosterd, roest en zacht oranje, naast rood en bordeaux, aangevuld met camel, beige, kaki, bruin,
wolwit en zwart, een klassieker die
dit seizoen vaak opduikt in leder. De
revival van lederen jurken, pantalons
en rokken past immers helernaal
' binnen de stoere trend in de mode.
Sportief en elegant: bruine jeans, rode top
met sjaalkraag en kort tweedjasje, uit de
Belgische collectie Marie Méro.
vvvvw.mariernero,eu - 09 374 11 71
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Creatief breiwerk van kop tot teen van de
Gentse ontwerpster Roos Vandekerckhove.
wvvvv. roosva ndekerckhove. be
09 210 72 13

Oversized trui met ruitmotief in relief en
zwarte pantalon. Twin-set, vvww.twin-set.it

Dikke, veelkleurige sjaal van Caroline Biss.
www.carolinebiss.com , 052 41 26 11

Totaalsilhouet in roodschakeringen, van felrood tot bordeaux. Brax, www.brax.com

MAXI BREIWERK
Net als de mantels, mogen de truien gerust oversized gedragen worden. Veel modellen houden dan
ook het midden tussen jurk en
maxitrui. Poncho's, gebreide capes en lange
cardigans in dikke garens vormen
een goed alternatief voor de jas, zij
het dan op droge dagen. De sjaals
sluiten zich bij de maxi-trend aan:
ze zijn meestal uitgevoerd in dikke
wol en zijn heel lang zodat ze verschillende keren om de hals kunnen gedrapeerd worden.
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Ontdek de nieuwe collecties met hippe topmerken en

•
•
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•
•

•

leuke creaties.
. geboortelijsten en babyartikelen
. kinderkamers, parken, wandelwagens, papflesjes
. stijlvolle zwangerschapskledij
• unieke outfits voor ldndjes tot 16 jaar

Langestraat 88 - Zottegem - 09 367 90 96 - www.shirleys.be
di. tot vrij. 10u.-12u.30 en 13u.30-18u., zat. 10u.-18u., zon. en ma. gesloten
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',..41411111111
Rode pantalon en bijhorende trui met ruche,
gedragen onder een kort wollen jasje met
rits, van Amania Mo.
vvww.amaniamo.be - 09 384 40 52

Professioneel advies en persoonlijke begeleiding
Lingerie styling specialiste

H ER FSTOPEN DEUR
ZA 12 OKTOBER 2013
PREVIEW COLLECTIE BEACHWEAR
FEESTCOLLECTIES

Zwart-wit mantel van Natan.
www.natan.be

ARMYLOOK EN ROCK 'N ROLL
Kaki en camouflageprints worden zowel stoer als heel vrouwelijk vertaald,
in zijde en zelfs in doorkijkstoffen. Ook dierenprints, met luipaardmotieven
bovenaan de lijst, zijn alomtegenwoordig, nu eens als bedrukking op een
jeans en dan weer als accessoire. Na de effen gekleurde jeans is de bedrukte jeans dé trend in de casual mode.
Zwart leder zorgt voor een zeker rock 'n roll gehalte dat soms omslaat in
neopunk dankzij het royaal gebruik van studs op jassen, schoenen en tassen. Zelfs vingernagels worden getooid met mini studs. Blingbling blijft dus
overeind, maar dan wel met een heavy kantje.
Roze outfit van Scee by Twin-Set.
wwwsceeby.twin-set.it

Stoere armylook van Patrizia Pepe.
www.patriziapepe.com

(vanaf november)

Marktplein 49 - 9520 Sint-Lievens-Houtem
053 62 82 90
Open: 10-12 en 14-18u
Zondag, maandag en woensdagnamiddag gesloten

DAMES LINGERIE
Marie Jo - L'aventure - Primadonna - Simonne Perele
Twist - Marie Jo Intense - Lise Charmel - Chantelle
BorstvoedingsB H 's

Woody

-

CyeIl

-

CHTKLMJ
Mey Schiesser ondergoed
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Mooie mantels vormen hét basisstuk van een winterse garderobe.
Dit seizoen duiken ze op in uiteenlopende stijlen, van militair over
streelzacht tot glamoureus.

Mantelpakje bestaande uit een rok en een
bijhorend - kraagloos manteltje, gedragen
onder een tijdloze wollen mantel met bontkraag, van Scapa. www.scapafashion.com 03 230 44 32

Sportief en chic: marineblauwe wollen caban,
gedragen op een marinetrui en gestreepte
rok, uit de collectie van Lacoste.
\AWN . lacoste.com

Mantel in reliefwol, met dubbele sluiting en
speciale kraag, van de Gentse ontwerpster Jo
De Visscher die dit seizoen een collectie heeft
gecreterd rond Sjakie en de chocoladefabriek. vvww.jodevisscher.be - 0477 75 02 46

Zacht in kleur en stof. Streelzachte mantel in
zalmroze, gecombineerd met pantalon en
trui in zacht oranje, van Julia June.
www.juliajune.be - 09 384 40 52

Interieurdecoratie
Meubelen en Ideinmeubelen
Verlichting
Schilderijen
Tapijten
Tafellinnen, kussens & plaids
Sw arov ski-shop
Kook-shop
Verlanglijsten

GRATIS INTERIEURADVIES EN PRESENTATIE TEN HUIZE

Hoogstraat 77
9620 Zottegem
Tel. 09 360 03 41 I v

ft
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Bedrukte jurk in groentinten en paars, gedragen onder een paarse mantel met grote
kraag, van Amania Mo.
wvvvv.amaniamo.be - 09 384 40 52

Mantel in een combinatie van bruin- en
paarstinten met een grote kraag die ook als
kap kan gedragen worden. Lack is de belijning die vanaf de taille wijd uitloopt.
www.enolah.be — 016 35 35 22

Els Tibau schittert in dit kort nertsjasje van
Parmentier dat zowel feestelijk als casual
kan gedragen worden.
www.parmentier.be - 051 48 89 41

De donsjack blijft heel populair, zoals deze
zilverkleurige donsparka met grote kap en
bonten .bies van Betty Barclay.
wvvvv.bettybarclay.com - 02 267 66 71

0 tot 16 jaar

HACKETT - Twin Set - Aston Martin - Armani Jr - Scotch & Soda - Mer Du Nord Paul Smith - Lili Gaufrette - Cimarron - Blomor - Pepe Jeans - Love Therapy Replay - American Outfitters - Paul Frank - Stones and Bones - Muchachomalo Anthony Morato - Filou & Friends - Nightlife - ZoIzo

Stationsstraat 15 - 9620 Zottegem
09/ 360 78 12

- 10%
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