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Noor (links) draagt een Top van Slippely Susan 
( 29,95) 95% viscose. Trui MbyM (79,95) 53% 
acryl 17% alpaca.                                                    
Rok van Seasalt (99,95) van 100% katoen                                                              
Sjaal (24,95) 75% acryl. oorbellen van Konplott 
(24,90) en een tas van Zwei (59,90).


Annerie (rechts) draagt een Shirt van Eve in 
Paradise (49,95) 70% viscose. Vest van Eribe 
(229,95) van 95% wol en 5% angora. Jeans 
Dream MAC (109,95). De sjaal (24,95) met 
oorbellen van Konplott (34,90) de tas is van Zwei 
(69,90) en de riem (29,95).



 

Hier draagt Noor (links) een bloes van Studio 
Anneloes (109,95). Spencer MbyM (79,95) 50% 
lamswol en een broek van MbyM (89,95) van 
100% katoen plus riem (24,90).


Annerie (rechts) draagt een top van Studio 
Anneloes (79,95). Jacket MbyM (89,95) 100% 
katoen en een broek van MAC  Dream Slim 
(109,95) van 75% katoen. Riem (19,95) en 
sieraden van Dansk.



 

Noor (links) draagt hier een jurk van Mooi Vrolijk 
(119,95)  95% katoen, Sjaal ( 24,95) 50% acryl 
38% mondal. Sjaal (24,95), tas is van Zwei (69,90) 
en sieraden van Dansk.


Annerie (rechts) draagt hier een Trui van Zilch 
(69,95) 80% bamboo en een broek van Studio 
Anneloes (99,95) 100% polyester.                                                           
Sjaal (19,95) 100% acryl. De hoed (22,50) de sjaal 
(19,95) en sierraden van Dansk.



 

Noor (links) draagt een jurk van  By Basics 
(142,95) van 100% merinowol, een Vest van By 
Basics (175,00)  en een riem van Joss (29,95). 
Sieraden van Dansk (45,00) en oorbel (34,95)


Annerie (rechts) draagt een trui van Seasalt 
(99,95) van 80% wol, daaroverheen een vest van 
Milano (89,95) van 40% acryl, 30% mohair en 
30% nylon. De broek is van Laurie (109,95) van 
89% katoen. 



 

Noor (links) draagt een tuniek van Zilch (99,95) 
van viscose, daarover een lang vest (72,50) en een 
panty (10,00). De omslagdoek( 22,50), hoed is 
(22,50) ,de tas is van Zwei (69,90) en 2 soorten 
kettingen van Dansk (22,95/34,95).


Annerie (rechts) draagt hier een bloes van Zilch 
viscose (79,95) met een plisse rok (45,00). Het 
vest is (37,50) en de riem van leer (24,95) de 
cowboy laarzen zijn (119,95). De hoed (22,50) en 
sieraden van Dansk.



Noor (links) draagt hier een top van Studio 
Anneloes (89,95) 73% polyamide en een trui Made 
in Italy ( 37,50) 44% acryl. Rok Milano (69,95) van 
100% viscose.


Annerie (rechts) draagt een shirt van Milano 
(59,95) 100% polyester en een vest Made in Italy 
(45,00) 52% acryl en 18% wol met een jeans van 
Laurie (124,95) 89%biologisch katoen. De sjaal 
(79,95) is van wo en laarzen (119,95).       


