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Ilse (rechts) draagt een prachige jurk (suèdelook) 
van Juffrouw Jansen, Alona, (€139,95). Op de jurk 
draagt ze een vest van Eribé, Alpine Cardigan, 
(€245,99). De leren tas kost €72,50 De ketting is 
van Qoss en de suède boots zijn van DWRS, 
Bochum, (€129,95). 


Andrea (links) draagt een tijdloze rok (suèdelook) 
van Juffrouw jansen, Avare, (€119,95) met daarop 
een top in mintkleur van mbyM, Addilym, (€79,95). 
Het jasje is eveneens van Juffrouw Jansen, Arlet, 
(€139,95) en de suède boots zijn van DWRS, 
Bochum, (€129,95). De tas kost €72,50.  



 

Ilse (rechts) draagt een culotte (babyrib) van 
Zilch, Pants Culotte, (89,95) en kleurrijke blouse 
van Milano (€69,95). Het gebreide gemêleerde 
vest is van King Louie, Cardi V Farfalle, (€ 79,95). 
De suède hoge laarzen zijn van Yokono (€129,95) 
en het kleine tasje, perfect voor een avondje uit, 
kost €27,50. 

Andrea (links) draagt een donkerbruine faux-
leather broek, Sportive Trouser Fake Leather 
Emotions, (€89,95) met daarop een blouse van 
Seasalt, Larissa Cloudy Carnations Red Clay, 



 

Ilse draagt een jurk van mbyM, Jese bel, (€99,95) 
met een leren ceintuur (€24,95). Onder de jurk 
draagt ze een legging/broek (aan beide zijden te 
dragen) van Lizzy&Coco, Naima, (€89,95) en de 
suède boots zijn van DWRS, Bochum, (€129,95). 


Andrea draagt een überzachte coljurk van 
Alexander Laurant (€89,95) en de broek/legging 
(aan beide zijden te dragen) die zijn hieronder 
draagt is van Lizzy&Coco, Naima, (€89,95). De 
leren ceintuur kost €24,95 en de suède boots zijn 
van DWRS, Bochum, (€129,95).



 

Ilse draagt een donkerbruine broek van Cloud 9, 
Dora, (€99,95) met daarop een hooggesloten 
blouse van mbyM, Finola, (€79,95). Het lichtgele 
vest met ballonmouwen is van mbyM, Allegro, en 
kost €99,95. De suède boots zijn van DWRS, 
Bochum, (€129,95).


Andrea draagt een superschattige trui van mbyM, 
Malayah, (€99,95) en de donkerbruine faux-leather 
culotte is van Mac, Easy Culotte, (€129,95). De 
hoge suède laarzen zijn van Yokono (€129,95). De 
tas kost €49,95.



 

Ilse draagt een broek/legging (aan beide zijden te 
dragen) met gave print van Lizzy&Coco, Naima, 
met daarop een tuniek/jurk van Milano (€79,95) 
met daaroverheen een lang gebreid groen vest 
van Milano (€79,95). De suède boots zijn van 
DWRS, Bochum, (€129,95) en de shawl met 
grafische print kost €15,00. 


Andrea draagt een groene doorknoopjurk met 
kraagje van Milano (€99,95) met een centuur 
(€24,95). Over de jurk draagt ze een lang vest met 
print van Milano (€99,95). De suède cowboy boots 
zijn van DWRS, Toscane, en kosten €119,95



Ilse draagt een broek van travel-kwaliteit van 
Studio Anneloes, Margot, (€119,95) en daarop 
een top met strikkraag van Studio Anneloes, 
Izzie Honey Top, van travel-kwaliteit (€89,95). De 
ultrazachte trui is van Alexander Laurant 
(€69,95). De suède boots zijn van DWRS, 
Bochum, (€129,95).


Andrea draagt een broek van heavy travel-
kwaliteit van Studio Anneloes, Val Bonded 
Trouser, met daarop een top met strikkraag van 
Studio Anneloes, Izzie Honey Top, (€89,95). De 
superzachte trui is van Alexander Laurant 
(€69,95). De schoenen zijn van DWRS, Bochum, 
(€129,95).


