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Erica (rechts) draagt een shirt van Rosalie (64,95) 
en is 100% katoen. Het lange vest van Eve in 
Paradise (199,95) is van 37% wol en 26% Alpaka. 
Ze draagt een donkerblauwe broek van MbyM 
(89,95), een ketting van Konplott (29,95) en een 
tas van Zwei(64,90).


De trui met losse col is van Mart Visser (129,95) 
wordt door Lianne (links) gedragen op een basis 
Laurie broek (99,95) met een tas van Zwei(69,90).



 

De lange jurk van Sust (79,95) draagt Erica 
(rechts) met een truitje van King Louie (79,95) met 
de cowboylaarzen van DWRS (119,95) en een tas 
van Zwei (69,90).


Lianne (links) draagt de rok van Sust (59,95) in de 
zelfde print als Erica. Zij draagt dit met het  
prachtige vest van Eribe ( 229,95) 95% wol en 5 
% angora. Met een top van Slippely Scarlet 
(39,95) De cowboylaarzen van DWRS (119,95) en 
een tas van Zwei (69,90)



 

Erica (rechts) draagt een set van Studio Anneloes. 
De New Franka ( 99,95) met de Poppy bloes 
(99,95). Hierover draagt zij een trui van Eve in 
Paradise (99,95) van 95% katoen en 5% 
cashmere. Een armband van Dansk (24,95) en een 
sjaal (15,00).


Lianne (links) draagt een Slim jeans van MAC 
(89,95) met een trui van Eve in Paradise (119,95) 
95% katoen en 5% cashmere met een sjaal 
(15,00) en een armband van Dansk (29,95).



 

Erica (rechts) met een mooie top van MbyM 
(69,95) met pofmouwen. De trui is ook van MbyM 
(99,95) van 21% acryl en 21% alpaca. De broek is 
van MAC  (109,95) en is model Dream. De leren 
riem (24,95) en de cowboylaarzen (119,95).


Lianne (links) draagt een hele set van MbyM. De 
top (69,95) is 40% acryl en 40% viscose. De 
pantalon (89,95) en blazer (119,95) zijn van 63% 
polyester en 33% viscose. Een mooie wollen sjaal 
(79,95) en de cowboy laarzen(119,95).



 

De jurk die Erica (rechts) draagt is van King Louie 
(99,95) van 95% viscose. Het vest is van Kiky 
(49,95) en de jas is van Danefae (160,00) en 
kousen (10,00).


De lange jurk van Lianne (links) draagt is van 
Bindi (79,95) van 100% viscose. Het prachtige 
vest van Eribe (229,95) is van 95% wol en 5% 
angora. Met een leren brede riem (24,95).



Erica (links) draagt de Poppy bloes van Studio 
Anneloes ( 89,95) met een vest van Minu (139,95).  
Het vest is 100% katoen. De Margot broek is van 
Studio Anneloes ( 119,95). De hoed (22,50) en een 
mooie sjaal (24,95) met een tas van Zwei (64,90).


Lianne (rechts) draagt een top van Minu (74,95) 
van 95% Lyocell . Hier overheen draagt zij een 
blazer van Mart Visser ( 179,95). De flair bondend 
broek van Studio Anneloes (139,95) kan ook 
langer besteld worden.De hoed (22,50) met de 
sjaal (24,95) en de tas van Zwei (69,90).


