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Erica draagt een broek met enkel lengte van MAC (€109,95) met 
viscose en polyamide. Een wollen trui van Komodo (€72,50) met 
kettingen van Gooische Frutsels (€19,95 – €39,95). Hierbij heeft ze 
een tas van Zaza (€49,95), oorbellen van Konplott (€19,90) en 
Colori laarsjes (van €149,95 voor €105,-). 

Franka draagt en jurk van Sylver (€139,95) met een mooie kol van 
katoen met een vest van Loop A Life van gerecycled wol (€169,95). 
Een Maillot van Bonny Doon (€17,50), kettingen van Gooische 
Frutsels (€19,95 – €39,95) en Dansk Smykkekunst (€45,-).  
Oorbellen van Konplott (€34,90), een rib pet (€15,-), een leren tas 
van Elvy (€119,95) en Colori laarsjes (van €149,95 voor €105,-). 

Sacha draagt een wijd vallende broek van Expresso aan (€89,95) 
met een zijde hemdje met kant van Femme Seven (€39,95) en een 
trui van Sylver (€159,95) van een combi van wol en polyester met 
een vest van Oska van hoofdzakelijk wol (€299,95). Hierbij draagt 
ze kettingen van Gooische Frutsels (€19,95 – €39,95), een shopper 
van Versteegh (€29,95), een rib pet (€15,-) en laarsjes van Colori 
(van €149,95 voor €105,-).

Erica draagt een viscose jurk van Wax (€139,95) met een vest van 
Mansted (€189,95) van yak. Een maillot van Zilch (€19,95), Colori 
laarsjes (van €149,95 voor €105,-) en een rugzakje van Versteegh 
(€49,95). De oorbellen zijn van Konplott (€19,90). 

Franka heeft een rokje aan van King Louie (€59,95) van polyester 
met katoen en een trui van Mansted van katoen en yak (€99,95). 
Kettingen van  Gooische Frutsels (€19,95 – €39,95), een acryl sjaal 
(€17,50), oorbellen van Konplott (€34,90) en Colori laarsjes (van 
€149,95 voor €105,-). Een panty van Zilch (€19,95). 

Sacha draagt een katoenen rib broek van Oska (€189,95) met 
elastieken band achter met een wollen Oska trui (€199,-), een 
viscose en acryl sjaal (€17,50), kettingen van  Gooische Frutsels 
(€19,95 – €39,95), een rugzak van Versteegh (€49,95) en oorbellen 
van Konplott (€29,95). Colori laarsjes (van €149,95 voor €105,-).

Erica draagt een pak van Expresso bestaande uit een broek 
(€99,95) en een blazer (€119,95) van viscose en polyester, met een 
top van Studio Anneloes van travel kwaliteit (€89,95). Hieronder 
draagt ze sneakers (€39,95). 

Franka draagt een broek met bies van Studio Anneloes (€119,95) 
en een travel kwaliteit blouse van Studio Anneloes van polyester 
(€99,95). Een polyester sjaal van Versteegh (€29,95) en sneakers 
(€39,95). 

Sacha draagt een jurk van travel kwaliteit van Studio Anneloes 
(€129,95) met een legging van Studio Anneloes (€59,95) en een 
vest van Studio Anneloes van katoen en acryl (€139,95) met 
hieronder sneakers (€39,95). 

En Bulletje is er helemaal klaar voor om met deze drie prachtige 
modellen een stukje te gaan wandelen. 
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Erica draagt een rok van Zilch (€79,95) van wol en acryl met een 
wollen en katoenen trui van Zilch (€79,95) en een panty van Zilch 
(€19,95). De jas is van Zilch en bestaat uit wol en acryl (€89,95) en 
hierbij draagt ze kettingen van Gooische Frutsels (€19,95 – €39,95), 
boots van Super Cracks (€49,95) en een tas van Zaza (€49,95). 

Franka draagt een rokje van Zilch (€59,95) en een panty van Zilch 
(€19,95) met een viscose top met print (€79,95) en een blazer vest 
van wol en katoen (€99,95). Kettingen van Gooische Frutsels 
(€19,95 – €39,95) en Colori laarsjes (van €149,95 voor €105,-). 

Sacha draagt een rok van Oska (€129,95) van viscose en een top 
van bamboe van Zilch (€69,95). Een viscose hemdje van Slippely 
(€29,95), kettingen van Gooische Frutsels (€19,95 – 539,95) en een 
vest van Zilch (€129,95) van wol en acryl. De boots zijn van Super 
Cracks (€49,95) en armbanden (€19,95 per stuk) en een panty van 
Zilch (€19,95).

Erica heeft een pak aan van Juffrouw Jansen bestaande uit een 
rokje (€99,95) en een viscose/polyester jasje (€149,95) met een 
tencel en katoenen blouse van Sandwich (€89,95). Hieronder 
draagt ze een panty met patroon van Bonny Doon (€15,95), 
armbanden van Gooische Frutsels (€15,00 - €24,95) en sneaker 
schoenen (€39,95). 

Franka draagt een spijkerjurk van Sandwich (€149,95) met een 
hemdje van katoen en zijde van Femme Seven (€39,95) met een 
vest van Be Pure van katoen en acryl (€139,95). Sieraden van 
Gooische Frutsels (€19,95 – €39,95) en sneakers (€39,95). 

Sacha draagt een Sandwich jumpsuit van spijkerstof (€149,95) met 
een zijde en katoenen hemdje van Femme Seven (€39,95) met een 
Be Pure vest van katoen (€159,95) en hierbij een jas van Camel 
Active die wind en waterdicht is (€359,95). Sieraden van Gooische 
Frutsels (€19,95 – €39,95) en sneakers (€39,95).

Erica draagt een MAC broek met glimmende bies (€129,95) van 
polyester en viscose met een trui van Masai van linnen, katoen en 
viscose (€109,-). Een leren tasje van Elvy (€49,95), armbanden van 
Gooische Frutsels (€15,00 – €39,95), een baret (€15,-), sokjes van 
Sandwich (€6,95) en sneakers (€39,95). 

Franka draagt een viscose King Louie broek met wijde pijp (€69,95) 
met een viscose blouse van Expresso (€109,95) en een vest van 
Loop A Life van gerecycled wol, polyester en katoen (€129,-). Hierbij 
draagt ze armbanden van Gooische Frutsels (€15,00 – €39,95) en 
laarsjes van Colori (van €149,95 voor €105,-). 

Sacha draagt een broek van Oska (€199,95) met een jurk van 
modal en katoen van Masai (€124,-) met een wollen sjaal (€39,95) 
en sneakers €(39,95). De tas is van Versteegh (59,95).


