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Faux Fluf 

Doudounes, zoals de frenchies ze lieflijk noe-
men, blijven het goed doen. De geribbelde 
donsjassen van Herno worden met high-
tech lasertechnieken in elkaar gezet en zijn 
waterdicht genoeg voor een lange trektocht. 
En dat zonder aan elegantie in te boeten. 
Voor de meer diehard dierenliefhebbers zijn 
ze ook beschikbaar in veganistische variant, 
met synthetische pluimpjes. 

www.herno.it  

& Other Stories, het chique zusje van H&M, 
strijkt in de lente neer in ons land met een fili-
aal in Antwerpen. Vlak voor de zomer volgt 
een tweede in de Brusselse Guldenvlieslaan. 
Het merk staat voor een moderne kledingselec-
tie en oerdegelijke styling, maar ook de juwe-
len kunnen op veel lof rekenen. Vaak gaat & 
Other Stories in zee met onafhankelijke arties-
ten. Zo maakte onlangs ook de Parijse juweel-
ontwerpster Lara Melchior een reeks voor het 
merk, met ginkgoblaadjes, marmer en honin-
graten als centrale elementen. 

Wie niet kan wachten tot de lente: 
de juwelen zijn nu al verkrijgbaar via 

www.stories.com  
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L'Afrique c'est chic 

Invloeden uit de Afrikaanse cul-
tuur blijven opduiken. De Belgi-
sche ontwerpster Jo De Visscher 
vond bijvoorbeeld inspiratie in 
het verhaal van Mandela. De 
Nieuw-Zeelandse Karen Walker 
werkte dan weer met Keniaanse 
Masal-kunstenaars. Zij stonden 
model voor haar brillencollectie. 

www.jodevisscher.be  
www.karenwalker.com  

atifaLE 
Online winkelen wordt dankzij 
Musestyle nog makkelijker. Bel-
gisch ontwerpster Cathy Pill ging 
daarvoor in zee met Sarah Levin 
Weinberg, een Franse online mar-
keteer. Samen bedachten ze een 
platform om kleding van op street-
stylefoto's shopp able te maken. Klik 
op 'shop the look' en alle onderde-
len van de outfit en hun online 
adressen etaleren zich. Blijkt die 
ene mooie handtas plots een pe-
perdure Chanel? Geen nood, in de 
zijlijn zie je meteen een paar goed-
kopere alternatieven staan. 

www.musestyle.com  

Wie toch droomt van die échte 
Chanel, maar dan voor een zacht 
prijsje, kan nu terecht bij Label-
Crush, de zustersite van online yin-
tageshop LabelLov. Koper en 
verkoper staan rechtstreeks met el-
kaar in contact, waardoor je geen 
commissie betaalt. Een designer-
versie van eBay, zeg maar. 

www.labelcrush.com  
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