
 
Typebladen van de winter 1

De modellen van links naar rechts:


Marlies draagt een franka trousers van Studio Anneloes (€89,95) met daar 
op een roller top van Studio Anneloes (€59,95). Hierbij draagt ze een lang 
vest van Fos (€44,95), laarzen van Super Cracks (€59,95) en oorbellen 
(€22,50). De ketting (€39,95) en de armband (€39,95) zijn allebei van Dansk.


Aimee draagt een marylin trousers van Studio Anneloes (€99,95) met daar 
op een top van Studio Anneloes (€79,95) en daar overheen de skyhigh blazer 
van Studio Anneloes (€139,95). De laarzen zijn van Super Cracks (€59,95) en 
de ketting is van Dansk Smykkekunst (€45,00). De bijpassende oorbellen zijn 
ook van Dansk Smykkekunst (€39,95). Smykkekunst. 


Lyda draagt een lange rok van Studio Anneloes (€129,95) met daar op een 
roller top van Studio Anneloes (€59,95). De ketting (€39,95) en de oorbellen 
(€29,95) zijn van Dansk Smykkekunst en de laarzen zijn van Super Cracks 

De modellen van links naar rechts:


Lyda draagt een jumpsuit van King Louie (€129,95) gecombineerd met een 
colbert van Sandwich (€139,95). De laarzen zijn van Super Cracks (€59,95) 
en de oorbellen zijn van Dansk Smykkekunst (€29,95). De tas is van Baggy 
Shop (€39,95).


Aimee draagt een broek van Lourie (€109,95) met daar op een shirt van 
Sandwich (€39,95) en een open gedragen jurk van Juffrouw Jansen(€139,95). 
Hierbij draagt ze lange laarzen van Super Cracks (€59,95) en een sjaal van 
Versteegh(€19,95). De ketting (€19,95) met 3 cubes (€10,00 per stuk) is van 
Fates. De riem is van Joss (€27,50).


Marlies draagt een flaired broek van Jin Jinny (€49,95) met daar op een 
blouse van Sandwich (€79,95) en een bijpassend jasje van Jin Jinny (€59,95). 
De laarzen zijn van Super Cracks (€59,95) en de ketting (€19,95) met een 
cube (€10,00 per stuk) is van Fates. De leren tas is van Baggy Shop (€69,95).
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Typebladen van de winter 2

De modellen van links naar rechts:


Marlies draagt een broek van MAC (€99,95) met daar op een blouse van Jin 
Jinny (€44,95) en een jasje van Jin Jinny (€59,95). Hierbij draagt ze een sjaal 
van Versteegh (€15,00), een veter ketting (€19,95) en laarzen van Super 
Cracks (€59,95). De leren riem is van Elvy (€39,95).


Aimee draagt een broek van Oska (€189,00) met een trui van Mansted 
(€119,95). Hierbij draagt ze de regenjas van Mart Visser (€139,95) en laarzen 
van Super Cracks (€59,95). De armband (€39,95),  de oorbellen (€45,00) en 
de ketting (€45,00) zijn allemaal van Dansk Smykkekunst.


Lyda draagt een broek van Oska (€199,00) met daar op een top van Froy & 
Dind (€44,95) en een vestje van gerecycled kleding van Loop A Life 
(€129,95). De sjaal is van Stolt! (€109,95) en de laarzen zijn van Super Cracks 
(€59,95). De leren riem die ze hierbij draagt is van Elvy (€39,95).

De modellen van links naar rechts:


Lyda draagt een jurkje van Smashed Lemon (€79,95) met een broek van 
MAC (€99,95) en een sjaal van Stolt! (€109,95). De laarzen zijn van Super 
Cracks (€59,95) en het leren tasje is van Elvy (€49,95). De panty is van Bonny 
Doon (€11,95).


Marlies draagt een rok van recycled wol van Zilch (€89,95) met daar op een 
truitje van King Louie (€89,95) en een riem van Joss (€27,50). De panty is van 
Bonny Doon (€11,95) en de laarzen zijn van Super Cracks (€59,95). Het 
bijpassende jasje is van Zilch (€139,95) en de ketting is van Dansk 
Smykkekunst (€39,95).


Aimee draagt een jurkje van Mart Visser (€139,95) met een panty van Bonny 
Doon (€12,95) en laarzen van Super Cracks (€59,95). De sjaal is van C&S 
(€37,50).
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Typebladen van de winter 3
De modellen van links naar rechts:


Marlies draagt een broek van Laurie (€109,00) met daar op een truitje van 
Oska (€179,00) en een riem van Joss (€27,50). Hierbij draagt ze een wollen 
sjaal (€65,00) en een tasje van Baggy Shop (€39,95).


Aimee draagt een jurkje van Sylver (€129,95) met een rib broek van Laurie 
(€119,00) en een wollen sjaal (€65,00). De tas is van Baggy Shop (€59,00) en 
de laarzen zijn van Lazamani (€139,95). De oorbellen zijn van Dansk 
Smykkekunst (€45,00).


Lyda draagt een rok van Fox (€109,95) met daar op een truitje van Wax 
(€129,00) en een sjaal van Versteegh (€15,00). De panty is van Bonny Doon 
(€11,95) en de laarzen zijn van Lazamani (€139,95).


De modellen van links naar rechts:


Aimee draagt een jurk van Juffrouw Jansen (€139,95) met een broek van 
Juffrouw Jansen (€99,95) en laarzen van Super Cracks (€59,95). Hierover 
draagt ze een jas van Expresso (€229,95). De tas is van Baggy Shop 
(€59,00). 


Lyda draagt een lange rok van Juffrouw Jansen (€119,95) met daar op een 
truitje van King Louie (€89,95) en een jasje van Juffrouw Jansen (€139,95). 
Hierbij draagt ze een panty is van Bonny Doon (€11,95), laarzen van Super 
Cracks (€59,95) en het tasje is van Baggy Shop (€39,00).


Marlies draagt een jurkje van Sandwich (€139,95) met daar over een jas van 
Expresso (€229,95). De panty is van Bonny Doon (€11,95) en de laarzen zijn 
van Super Cracks (€59,95). Het tasje is van Baggy Shop (€39,95).
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