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Olga draagt een Dream Skinny van MAC (€109,95) met een 
bordeaux t-shirt van Oska (€79,95) en daar over een vest van Zilch 
(€129,95). Hierbij draagt ze een stoere veterketting van Gooische 
Frutsels (€19,95 – €39,95), rode boots van Super Cracks (€49,95), 
een tas van Versteegh (€49,95) en oorbellen van Konplott (€19,95). 

Ricky draagt een mooie eenvoudige jurk van wol en katoen met V-
hals van Zilch (€99,95). Dat kan je vrouwelijk maken door het 
smalle riempje (€12,50) en eventueel een strakke Dream Skinny 
eronder van MAC (€109,95). Voor de kleuraccent een mooie sjaal 
(€29,95) en een armband van Gooische Frutsels (€24,95). Boots 
van Super Cracks (€49,95). 

Ella draagt een pak van Oska bestaande uit een wollen rok (€249,-) 
en een jasje (€189,-) met daar onder een viscose t-shirt van 
Slippely (€42,50) gecombineerd met boots van Super Cracks 
(€49,95), een tas van Versteegh (€59,95) en een horloge (€39,95).

Olga draagt een stoere suèdine jurk van Sandwich (€169,95) met 
een bijbehorend jasje (€149,95) die ook leuk is om apart te dragen. 
Een panter print legging van Sandwich (€35,-) en een wollen 
winterjas met panterprint van Smashed Lemon (€129,99). Sieraden 
van Versteegh (€29,95 per stuk) en boots van Super Cracks 
(€49,95). 

Ricky draagt een nieuwe dikkere travel kwaliteit MAC broek in een 
moderne look (€149,95) met een katoenen trui van Sandwich 
(€79,95) en afgestyled met de modekleur oker in sieraden (€19,95), 
een viscose hemdje van Slippely (€29,95), stoer leer tasje (€79,95), 
een acryl sjaal (€35,-) en een lichte warme jas van Camel Active 
(€429,95) die winddicht en waterdicht is en 2 jassen voor de prijs 
van 1! Ze kunnen los van elkaar worden gedragen. 

Ella heeft een katoenen jurk aan van Wax (€129,95) met een 
katoenen vest er over van Sandwich (€79,95) afgestyled met een 
ketting van Versteegh (€24,95), een panty met naad van Bonny 
Doon (€13,95), een tas van Verteegh (€29,95) en boots van Super 
Cracks (€49,95).

Olga heeft een fantastische print op een Dream Skinny broek van 
MAC (€109,95), een zijde hemdje van Femme Seven (€39,95) en 
een stoere kimono van spijker met geborduurde bloemen van 
Expresso (€109,95). Hierbij draagt ze Colori laarsjes (van €149,95 
voor €105,-) en een stoer leren tasje met koeienstof (€42,50). 

Ricky draagt een set die speelt met kleuren en materialen van 
Expresso top (€79,95) met een basic MAC Dream Skinny (€109,95) 
en de blazer in het zelfde patroon van Expresso (€149,95). Hierbij 
draagt dit model Colori laarsjes (van €149,95 voor €105,-). 

Ella draagt een viscose jurk van Expresso (€89,95) en een viscose 
vest van Smashed Lemon (€79,99)  met een ketting van (€27,50), 
een panty van Bonny Doon (€11,95), een leuke leren tas van Elvy 
(€129,95) en laarsjes van Colori (van €149,95 voor €105,-).
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Olga draagt een basis katoenen rib broek van Laurie (€119,-) vooral fijn 
om te dragen door de rekbare taille band. Een viscose en eco friendly t-
shirt van Froy & Dind (€39,95) en de eyecatcher van dit setje is het 
bomber jackje van King Louie die aan 2 kanten is te dragen! (€139,95). 
De ketting is van Gooische Frutsels (€19,95 – €39,95), boots van Super 
Crack (€49,95) en een tas van Versteegh (€29,95). 

Ricky draagt een vrouwelijk rokje (€39,95) met een zelfde kleuren print 
blouse van King Louie van viscose (€59,95). En een totaal van oude 
kleding gerecycled vest van katoen en wol van Loop A Life (€129,-). Hier 
onder draagt ze een panty van Bonny Doon (€17,50) en boots van Super 
Cracks (€49,95) met een leren tasje van Elvy (€39,95). 

Ella draagt een viscose rokje van Zilch (€79,95) met een panty van 
Bonny Doon (€13,95) en een truitje van Zilch van bamboe (€69,95). Daar 
over een lang vest van Zilch van bamboe (€109,95). Hierbij heeft ze een 
houten ketting (€29,95) en een glitter armband (€10,-) om en draagt ze 
Colori laarsjes (van €149,95 voor €105,-) en een leren tas van Elvy 
(€69,95).(€39,95).

Olga draagt de heerlijke zittende travel kwaliteit broek van Studio 
Anneloes met bloemenprint en bies (€119,95) met een basis 
viscose t-shirt van Masai (€69,-) en een mooi lang gebreid vest in 
oker van Masai wat voornamelijk uit katoen bestaat (€124,-). 
Hierbij heeft ze een sjaal van Versteegh (€39,95), boots van 
Super Cracks (€49,95) en kettingen van Gooische Frutsels 
(€19,95 – €39,95). Het riempje is van Loop A Life (€12,50). 

Ricky draagt de travel kwaliteit broek van Studio Anneloes met 
gouden bies (119,95) met een retro print blouse van King Louie 
(59,95) met een mooi 100% katoenen vest in oker van Mansted 
(109,95). Hierbij draagt ze boots van Super Cracks (49,95), een 
ketting van Gooische Frutsels (19,95 – 39,95) en een armband 
van Gooische Frutsels (24,95). 

Ella draagt een rokje van Smashed Lemon (€59,95) met de panty 
met naad van Bonny Doon (€13,95) en een trui van Masai van 
linnen, katoen en viscose (€109,-) met 2 glitter armbanden (€10,- 
per stuk). Een acryl sjaal (€17,50) en boots van Super Cracks 
(€49,95).

Deze ronde staat in het teken van Komodo, een duurzaam merk 
qua produceren en materialen.  

Olga draagt een pak dat bestaat uit een mooie rechte broek van 
tencel (€99,95) en de blazer (€135,-) heeft de nieuwe look van 
Kimono met een basis viscose t-shirt van Fray & Dind (€49,95). 
Hierbij draagt ze Colori laarsjes (van €149,95 voor €105,-) en een 
sjaal (€39,95). 

Ricky draagt het duurzame merk Minu, dit bestaat uit een katoenen 
rokje (€78,50) met een eigen look. De bijbehorende speelse trui van 
katoen met geraffineerde plooien (€72,50) heeft Minu haar eigen 
style. Hierbij draagt ze nog een trui van giglio van viscose en 
polyamide (€99,-), een panty van Bonny Doon (€16,95), boots van 
Super Cracks (€49,95) en een leren tasje van Elvy (€79,95). 

Ella draagt een tencel en linnen jurkje van Komodo (€105,-) met 
daar onder een panty met naad van Bonny Doon (€13,95) en boots 
van Super Cracks (€49,95). Een ketting (€29,95) en een tas van 
Versteegh (€89,95)


