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Ricky (rechts) draagt een trui van MbyM (119,95)  
50% lamswol 50% nylon en een broek van MAC 
(109,95) model Dream Slim. Sjaal Lizzy&Coco 
(39,95). De tas is van Zwei( 69,90) en de riem van 
leer (24,95).


Inge (links) draagt een jurk van Zilch (119,95) 55% 
wol 45% katoen. De jas is van Lizzy&Coco 
(109,95) 95% polyester. Deze kun je aan 2 kanten 
dragen. De laarzen (119,95) en de ketting is Fates: 
de spang is (19,95) en de stenen los (10,00) per 
stuk.



 

Ricky (rechts) draagt een broek van Mac (109,95) 
van velours; de bloes is van Zilch (69,95) van 
100% rayon met een vest (74,95) van Bindi plus 
leren riem (24,95).


Inge (links) draagt hier een jurk (Reversibel) van 
Lizzy&Coco (89,95) 95% polyester.  
Jas Lizzy&Coco (109,95) 92% polyester. De 
kousen (10,00), hoed (22,50) en laarzen (119,95).



 

Ricky (links) draagt een bloes van King Louie 
(69,95) 100% viscose met een vest van Eribe 
(229,95) 95% wol en 4% angora. De broek is van 
King Louie (79,95) 62% polyester 33% viscose en 
een riem (29,95).


Inge (rechts) draagt een jurk van King Louie 
(109,95) 100% viscose en een vest Made in Italy 
( 37,50) 40% acryl, 30% polyamide en 30% 
mohair, met riem (24,95) en cowboylaarzen voor 
een stoere look.



 

Ricky (links) draagt een top van  Zilch (69,95) 
100% viscose en een vest van Zilch van bamboo 
(109,95) en een rok Zilch (79,95) 100% viscose 
met een riem (24,95) en een sjaal (24,95).


Inge (rechts) draagt een top van Slippely Scarlet 
(39,95) 93% viscose en een trui  van Oska 
(169,95) 35% scheerwol, 35% acryl en 30% 
alpaca. De broek is van Oska (219,95) en een 
wollen sjaal (69,95). De ketting is van Dansk 
(59,95).



 

Ricky (rechts) draagt hier een jurk van MbyM 
(119,95) 48% acryl, 22% nylon, 15% polyester, 
10% wol en 7% alpaca metvest van hetzelfde 
materiaal van MbyM (119,95) en een leren riem 
(29,95).


Inge (links) draagt een jurk van By Basic van 
gewassen wol (142,50) met vest van MbyM 
(119,95) 48% acryl, 22% nylon, 15% polyester, 
10% wol en 7% alpaca. Sjaal (15,00) en kettingen 
van Dansk (24,95/59,95) .



Ricky (links) draagt een top van Mart Visser 
(89,95) 75% viscose en een leren jasje van Mart 
Visser (219,95) 100% leer. De broek is een  MAC 
Dream Slim(109,95) 75% katoen. Een riem (24,95) 
en ketting van Fates: de spang (19,95) en cubes 
(10,00) per stuk.


Inge (rechts) draagt een trui van Mart Visser 
(109,95) 55% katoen en 45% acryl en een                                                             
rok van Mart Visser (139,95) 40% acryl, 28% 
polyester, 20% katoen en 4% viscose.


