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Angelique (rechts) draagt een gave suèdelook 
jurk, Cosi, van Lizzy & Coco (€89,95), 
daaroverheen draagt zij een vest, Cardingan With 
Rib, van Emotions (€109,95). De hoge suède 
laarzen zijn van Yokono (€129,95) en de ketting is 
van Qoss. 


Charlotte (links) draagt een doorknoopjurk van 
babyrib, Dress Buttons, van Zilch (€109,95) met 
daaronder een bruine coltrui, Sweater High Neck, 
eveneens van Zilch (€69,95). De hoge suède 
laarzen zijn van Yokono (€129,95). 



 

Angelique draagt een culotte, Ava Pants Stuart, 
van King Louie (€89,95) met daarop een tijdloos 
vest van Eribé, Alpine Cardigan, (€245,-). Onder 
het vest draagt ze een oranje hemdje, Susan, van 
Slippely (€29,95). De suède tas kost €49,95 en de 
hoge suède laarzen zijn van Yokono (€129,95).  

Charlotte draagt een rok, Harper Skirt Stuart, van 
King Louie (€79,95) met daarop een blouse met 
gouden print, Blouse Flashy Fantasy Gold, van 
Mooi Vrolijk (€89,95). Het vestje, Cardi Roundneck 
Cocoon, (€69,95) en de hoge suède laarzen zijn 
van Yokono (€129,95). De leren tas (vegetable tan) 
is van Sticks & Stones (€165,-).



 

Angelique draagt een prachtige set van Studio 
Anneloes! De broek, Margot, (€119,95) combineert 
geweldig met de blouse, Poppy Blouse, (€89,95). 
Het lange gebreide vest, Elsy, is van Lizzy & Coco 
(€109,95) en de shawl is van Otracosa (€79,95). 
De gave boots met rubberen zool, Murica, zijn van 
DWRS (€119,95). 


Charlotte draagt een broek van heavy travel-
kwaliteit, Flair Bonded, van Studio Anneloes 
(€139,95) met daarop een trui met strik op de rug, 
Mirelle Bowtie Pullover, eveneels van Studio 
Anneloes (€89,95). De 3 in 1 jas is van 
Creenstone, 3 in one taped raincoat (€479,95). De 
suède boots zijn van Yokono, Bootee, (€109,95), 
de suède tas kost €49,95 en de shawl kost €15,-. 
De sieraden zijn van Qoss.



 

Angelique draagt een gebreide broek met 
retroprint, Knit Pants Marmelade, van King Louie 
(€99,95) met daarop een trui (velourslook), 
Sweater Nice, van Mooi Vrolijk (€89,95). Het leren 
jasje, Ammy, met uitneembare capuchon is van 
Mauritius (€159,95). De hoge suède laarzen zijn 
van Yokono (€129,95) en de tas (vegetable tan), 
Denia Bag, is van Sticks & Stones (€139,95). 

Charlotte draagt een donkergroene broek van 
Mac, Slim Leg, (€109,95) met daarop een top met 
lange mouwen in een grafische print, Agnes Top 
Knightley, van King Louie (€89,95). De toffe boots 
met dikke rubberen zool, Bootee, zijn van Yokono 
(€109,95) en de tas (vegetable tan) is van 
Sticks&Stones en kost €165,-. 



 

Angelique draagt een donkerbruine faux-leather 
culotte van Mac, Easy Culotte, (€129,95) met 
daarop een gebreide trui van Emotions, Tunic 
Mock Neck, (€109,95). De hoge suède laarzen zijn 
van Yokono (€129,95). Perfecte look voor een 
avondje uit! 

Charlotte draagt een gebreide jurk van Emotions 
(€129,95) en een leren jasje van Mauritius met 
uitneembare capuchon, Ammy, (€159,95). De 
hoge suède laarzen zijn van Yokono (€129,95) en 
de ketting is van Qoss. Sportief doch klassiek!



Angelique draagt een groene rok, Basic Leather 
Skirt Nice Long, van Mooi Vrolijk, (€99,95) met 
daarop een gestreepte coltrui, Rollneck Top Jardin 
Stripe, van King Louie (€49,95). Het jasje, Aila SU, 
(suèdelook) is van Lizzy & Coco en kost €109,95. 
De suède boots met rubberen zool, Murcia, zijn 
van DWRS (€119,95).


Charlotte draagt een broek, met grafische print 
van Zilch (€79,95) met daarop een okergele trui 
met ruches aan de halslijn, Sweater Fancy, van 
Zilch (€89,95). Het okergele vest, Cardigan Long, 
is eveneens van Zilch (€129,95). De groene boots, 
Bootee, met dikke rubberen zool zijn van Yokono 
(€109,95) en de 100% wollen shawl is van 
Otracosa (€79,95).


