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Barbara (links) draagt een jurk van  Zilch (119,95) 
van 55% wol en 45% cotton in een mooie 
bordeau kleur. De  leren riem is van Joss ( 29,95)  
Een wollen sjaal van (69,95) en een tas van Zwei 
(69,90)


Katja (rechts) draagt top van King Louie (69,95). 
Het materiaal is van 75% katoen en 25% 
polyester. Hieronder draagt zij de suede rok van 
King Louie ( 169,95). Deze rok is 100% leer. 

Een wollen sjaal van (69,95) en een tas van Zwei 
(69,90)



 

Barbara (rechts) draagt de basis poppy blouse 
van Studio Anneloes (89,95) met een geruite 
broek ook van Studio Anneloes (129,95) 
gecombineerd met een vest (45,00). Armband van 
Dansk (29,95),een ketting van Dansk (39,95) en 
een haarspeld (2 stuks voor 15,00)


Katja draagt de witte basis rollor top (59,95) van 
Studio Anneloes. De broek Marilyn (99,95) van 
Studio Anneloes. Dit is één van onze 
basisbroeken van Studio Anneloes die ook in een 
grotere lengte kan worden besteld. Hierop draagt 
Katja een vest (59,95).  Met een mooie hoed 
(22,50) en een ketting van Dansk (49,95) 
afgestyled met een riem (24,95).



 

Deze donkerblauwe jurk van Mooi Vrolijk (119,95) 
is van 95% katoen. Barbara (rechts) draagt 
hieronder de basis Slippely Scarlet shirt (39,95) 
met hier overheen een acryl trui van Made in Italy ( 
37,50) en een legging van Studio Anneloes (59,95) 


Katja (links) draagt een wikkelvestje van By Basic 
(105,00) hieronder het basis shirt van Slippely 
(39,95). Met een donkerblauwe pantalon van King 
Louie ( 89,95) van 60% viscose. Een ketting van 
Fates (spang is 19,95 en cubes zijn 10,00 per 
stuk)



 

Barbara (links) draagt een top van MbyM (79,95) 
van 100% viscose. Deze zelfde printrok van 
MbyM ( 89,95) is ook van 100% viscose. De riem 
is van Joss (29,95) en een sjaal van (24,95) en een 
mooie ketting van Konplott van (89,95)


Katja (rechts) draagt een dunne sweater van Zilch 
( 69,95)  van 80% bamboo. Een vest van MbyM 
(99,95)

Hieronder een geruite rok van King Louie ( 64,95) 
47% katoen en 22% viscose. En een sjaal van 
(24,95)



 

Deze mooie print bloes die Barbara (rechts) 
draagt is van King Louie (69,95) en is van 100% 
viscose. Daar overheen een omslagdoek met 
knoopjes van (32,50). De rode rok kost 45,00. Een 
suede riem van (29,95) van Joss. De portemonnee 
(39,95) de oorbellen Konplott (29,90).


Katja (links) draagt een rode bloes van King Louie 
(89,95) van 98% viscose. Met een prachtig Eribe 
vest (229,95), Dit vest is van 95% wol en 5 % 
angora . Hieronder draagt Katja een MAC Dream 
Boot jeans ( 109,95). En een tas van Zwei (59,90).



Barbara (links) draagt een zwarte coltrui van Zilch 
(89,95) van 100% katoen. Met hieronder een 
plisse rok van King louie (79,95). Een jas van Mart 
Visser (329,95). Oorbellen van Dansk (24,95) en 
kettingen van Dansk (44,95/59,95) en de armband 
van (29,95) 


Katja (rechts) draagt een jurk van Mart Visser 
(169,95). Een sjaal van 80% viscose (10,00). De 
winterjas is ook van Mart Visser (359,95) van 
100% scheerwol. Een ketting van Dansk (22,50).


