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Barbara draagt een travel kwaliteit Studio Anneloes broek 
(€109,95) met een 60% viscose top van Juffrouw Jansen (€89,95) 
en een grof gebreid vest van een combi van wol en acryl (€45,-). 
Een wollen baret van Versteegh (€24,95), boots van Super Cracks 
(€49,95) en ketting van Gooische Frutsels (€19,95 – €39,95). 

Kitty draagt een jurk van gerecycled polyester van King Louie 
(€79,95) en een Studio Anneloes Blazer van travel kwaliteit 
(€109,95) met Colori laarsjes (van €149,95 voor €105,-). Een panty 
met patroon van Bonny Doon (€15,95). 

Aimee draagt een hoofdzakelijk viscose jurk van Juffrouw Jansen 
(€129,95) met een polyester jasje van Smashed Lemon (€89,95). 
De panty is van Bonny Doon (€11,95) en een ketting van Gooische 
Frutsels (€19,95 – €39,95). Hierbij draagt ze boots van Super 
Cracks (€49,95).

Barbara draagt een polyester Expresso jurk (€99,95) in de 
charleston look met een katoenen vestje van King Louie (€89,95). 
Leuke sokken van Sandwich (€6,95), boots van Super Cracks 
(€49,95), een leren tasje van Elvy met een zebra bontje (€79,95) en 
bijpassende oorbellen (€19,95). 

Kitty draagt een ruiten pak van Komodo dat bestaat uit een broek 
van wol en gerecycled polyester (€105,-) en de blazer (€145,-) met 
een top van Juffrouw Jansen met kanten look van viscose (€89,95). 
Je kan deze outfit een klassieke look geven met een Colori laarsje 
(van €149,95 voor €105,-) of een wat stoerdere look met de boots 
van Super Cracks (€49,95). Beide tasjes zijn te combineren, de 
zwarte (€24,95) en het tasje met stippen van Versteegh (€44,95). 

Aimee draagt een viscose jurk van Juffrouw Jansen (€109,95) met 
een polyamide blazer van Juffrouw Jansen (€129,95). Een panty 
van Bonny Doon (€11,95), Colori laarsjes (van €149,95 voor 
€105,-), een ketting van Dansk Smykkekunst (€45,-), een broche 
van Dansk Smykkekunst (€24,95) en een tasje van Elvy met een 
zebra bontje (€79,95).

Barbara draagt een MAC broek met een vooral viscose top van 
Zilch (€79,95) en een blazer van velours en katoen van Zilch 
(€139,95). Een winterjas van Greenstone (€299,95) met legerprint, 
2 kettingen van Versteegh en Dansk Smykkekunst (€19,95 – 
€39,95), oorbellen (€19,95) en boots van Super Cracks (€49,95). 

Kitty draagt een polyester jurk van Smashed Lemon (€79,95) met 
een wollen/katoenen vest van Zilch (€109,95) en een panty met 
patroon van Bonny Doon (€15,95). Ze draagt 2 armbanden van 
Gooische Frutsels (€19,95 per stuk), laarsjes van Colori (van 
€149,95 voor €105,-) en een sjaal van Versteegh (€17,50). 

Aimee draagt een mooie wijd vallende broek van Expresso van 
polyester en viscose (€99,95) met een viscose blouse van Zilch 
(€69,95) en een stijlvolle lange blazer van Expresso (€159,95). Een 
sjaal van Versteegh (€17,50), Colori laarsjes (van €149,95 voor 
€105,-), een ketting van Versteegh (€15,-) en oorbellen van Dansk 
Smykkekunst (€34,95).
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Barbara draagt een travel kwaliteit broek van Studio Anneloes in een 
mooie print (€119,95) met een top van Expresso van vooral viscose 
(€69,95) en een lang vest van vooral viscose van Expresso (€89,95). 
Een waterafstotende jas van Danefae die winddicht is (€160,-), het is 
een heerlijke tussen jas van shoftshell met een acryl sjaal van 
Versteegh (€17,50). De laarsjes zijn van Colori (van €149,95 voor 
€105,-). 

Kitty draagt en printbroek van MAC (€109,95) van donkere travel 
kwaliteit met een viscose blouse van Mohoso (€79,95) en een viscose 
hemdje van Slippely (€29,95) met een vest erover van Masai van een 
combi mohair, wol en acryl (€164,-). Ze draagt glitter sokjes van 
Sandwich (€6,95) met sneakers (€39,95) en een ketting van Gooische 
Frutsels (€19,95 – €39,95). 

Aimee draagt een viscose jurk van Sylver (€99,95) met een vest van 
Sylver van half wol en half acryl (€199,95) met een panty van Bonny 
Doon (€11,95). Een ketting van Gooische Frutsels (€19,95 – €39,95), 
een tas van Versteegh (€49,95) . En een prachtige lange harige jas 
van Greenstone (€379,95). De oorbellen zijn van Versteegh (€10,-).

Barbara draagt een travel kwaliteit broek met een zwarte bies van 
Studio Anneloes (€129,95) met een stippen blouse van travel 
kwaliteit (€89,95) en een lang vest van Wax met de combi wol en 
acryl (€139,95). Laarsjes van Colori (van €149,95 voor €105,-) en 
een acryl omslagdoek (€24,95). 

Kitty draagt een rokje met streep van Studio Anneloes met 
elastieken band (€99,95) en een blouse van Studio Anneloes van 
travel kwaliteit (€89,95) met een vest van Wax (€99,95). Een ketting 
van Gooische Frutsels (€19,95 – €39,95), een clutch (€24,95), een 
panty van Bonny Doon met patroon (€15,95) en Colori laarsjes (van 
€149,95 voor €105,-). 

Aimee draagt een jurk van Studio Anneloes met noppen van travel 
kwaliteit (€129,95) met een katoenen vest van Studio Anneloes 
(€139,95) en daar onder een panty van Bonny Doon met kanten 
werkje (€17,95). Kettingen van Gooische Frutsels (€19,95 – 
€39,95), een acryl omslagdoek (€24,95) en Colori laarsjes (van 
€149,95 voor €105,-).

Barbara draagt een wijd vallende broek van Juffrouw Jansen 
(€119,95) van polyester met een top van Juffrouw Jansen van 
vooral viscose (€99,95). Dit gecombineerd met een leren tas van 
Elvy (€139,95) en Colori laarsjes (van €149,95 voor €105,-). 

Kitty draagt een jurk van Juffrouw Jansen van vooral viscose 
(€139,95) met een blazer vest van Expresso van katoen en viscose 
(€99,95) en een panty met patroon van Bonny Doon (€15,95). 
Laarsjes van Colori (van €149,95 voor €105,-) en een leren tasje 
van Elvy (€79,95). 

Aimee draagt een jurk van Juffrouw Jansen van viscose en 
polyester (€139,95) met een travel kwaliteit legging van Studio 
Anneloes (€59,95) en een viscose vest van Smashed Lemon 
(€79,99). Een ketting van Dansk Smykkekunst (€45,-), een leren 
tasje van Elvy (€49,95), Colori laarsjes (van €149,95 voor €105,-) 
en manchetten van bont (€24,95).


