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Barbara (links) draagt een rok van King Louie, 
Juno Skirt Cornwall Check, (€ 89,95) met een 
basic zwart colletje (€24,95) een gave zwarte 
fedora hoed (€22,50) en zwarte suède laarzen van 
DWRS (€139,95). Deze outfit wordt helemaal 
afgestyled met een mooie zwarte leren tas 
(€55,00)!


Riet (rechts) draagt een zwarte soepelvallende 
broek met elastische tailleband, Philippa, van 
mbyM (€69,95) met daarop een top van King 
Louie, Sarah Top, (€39,95) en daaroverheen het 
een vestje van King Louie, Cardi Roundneck 
Pastery Knit, (€64,95). De zwarte leren tas maakt 
het geheel helemaal af (€52,50)!



 

Barbara draagt een super gave outfit van 
Juffrouw Jansen! De top heeft een siergesp als 
speciaal detail, Isol, (€79,95) en past perfect op de 
tijdloze zwarte kokerrok, Ilse, (€79,95). Deze outfit 
is perfect voor een zakelijke aangelegenheid of 
een feestje! Barbara draagt zwarte leren laarsjes 
met een hak van Yokono onder de rok (€109,95).


Riet draagt een prachtige jurk met een grafische 
print van Juffrouw Jansen, Ellen, (€129,95). Onder 
de jurk draagt zij een top zwarte top met een 
kanten randje van Studio Anneloes, Rosie Lace, 
(€49,95). De zwarte suède laarzen zijn van DWRS 
(€139,95). In deze outfit steel jij gegarandeerd de 
show!



 

Barbara draagt een donkere jeans van MAC, Rich 
Carrot lijn Sylvie Meis, met daarop een fuchsia 
grofgebreid vest van Milano (€99,95) met 
daaronder een fuchsia blouse van Milano (€59,95). 
De zwarte leren laarsjes zijn van Yokono (€109,95). 
Het geheel wordt afgestyled met een 
donkerblauwe leren tas met slangenprint (€69,95)!


Riet draagt een donkere jeans van MAC, Dream 
Boot, (€109,95) met daarop een fuchsia 
fijngebreid vest van Alexandre Laurant (€75,00) 
met daaronder een fuchsia blouse van Milano 
(€59,95). De outfit wordt helemaal afgemaakt door 
de gave felroze tas met gouden details (€72,50)!



 

Barbara draagt een chilloutfit van MAC. Het 
geheel bestaat uit een fijngebreide rode broek, 
Future Knit, en een bijpassende rode hoody 
(€109,95). De zwarte leren laarsjes zijn van Yokono 
(€109,95). Het kleine zwarte tasje, Moneytree, is 
superhandig voor een avondje uit (€45,00) en de 
zwarte ultrazachte shawl houdt je warm tijdens de 
koudere dagen! (€24,95)


Riet draagt een hippe outfit, bestaand uit een 
zwarte jurk van mbyM, Nairobi, welke zij als tuniek 
draagt. De jurk wordt gecombineerd met een 
faux-leather broek eveneens van mbyM, Nell, 
(€119,95). De rode leren riem (€ 24,95) en de rode 
tas van Zwei (€69,90) zorgen voor een 'pop of 
color'!




 

Barbara draagt een mooie jeans in een bootcut 
model van Cloud9, Dora, met daarop een felblauw 
aangesloten colletje van mbyM, Megan, (€69,95) 
en daaroverheen een lang donkerblauw vest van 
Emotions, Cardigan With Rib, (€109,95). De 
kobaltblauwe shawl (ajour knit) kost €24,95 en de 
ketting van Mieke Tollenaar kost €19,50. De 
blauwe suède boots zijn van Yokono (€109,95).


Riet heeft een prachtig pak aan van Emotions. De 
fijngebreide donkerblauwe broek is €99,95 en de 
bijpassende trui, Tuniek Moc Neck, met opstaand 
boordje is €109,95. Over de trui draagt Riet een 
lang vest met grafische print, Cardigan Extra Long 
Multi, (€159,95). De blauwe suède boots zijn van 
Yokono (€109,95) en de lange ketting van Qoss.



Barbara draagt een toffe outfit van Studio 
Anneloes. Te beginnen met de zwarte broek, flair 
bonded in heavy travel, met door de riemlussen een 
zwarte leren riem van Luca-Kayz (€24,95). Op de 
broek draagt ze een paarse top met opstaand 
boordje met ruches, Elis, en daaroverheen een 
zwarte gestreepte blouse, Poppy Pinstripe, 
(€99,95). De zwarte suède laarzen zijn van DWRS 
(€139,95) en het leren paarse tasje kost €45,00. 

Riet straalt in deze gave outfit van Studio Anneloes! 
De zwarte gestreepte broek, Renske Pinstripe, is 
een geweldige basisbroek en geeft iedere outfit net 
dat beetje extra! Daarop draagt zij een paars/zwart 
gestreepte trui, Joss Stripe Sweater, (€99,95) en 
onder de trui draagt Riet een paars t-shirt van 
travel-kwaliteit, Nuria, (€69,95). De zwarte suède 
laarzen zijn van DWRS (€139,95). 


