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Annonay (links) draagt een prachtige gebreide 
jurk van Emotions (€129,95) met een 
donkerblauwe panty (€10,00) en een fedora hoed 
(€22,50). De leren tas (vegetable tan) is van het 
merk Sticks en Stones (€189,95) en de laarzen zijn 
van DWRS, Bochum, (€129,95).


Rebecca (rechts) draagt een pak van Emotions, 
bestaande uit een gebreide broek (€99,95) en een 
gebreide trui met opstaande halslijn (€109,95). De 
shawl kost €24,95 en de schoenen zijn van 
DWRS, Koblenz, (€109,95).


Coby (midden) draagt een spijkerbroek van MAC, 
Slim fit carrot, (€99,95) met een gebreide Oska 
trui, Pullover Umuck, (€229,95) en de suède boots 



 

Annonay draagt een prachtige pantalon van King 
Louie van crêpestof, Fintan Trousers Woven 
Crêpe, (€79,95) met daarop een lila trui van 
Loop.a life, Soft V-Sweater, (€129,95). Onder de 
trui draagt zij een denimblouse van Lizzie&Coco, 
Dani DM, (€109,95). Ze draagt lavendel suède 
cowboyboots van DWRS, Dallas, (€119,95).


Rebecca draagt een flared broek van Zilch in 
babyrib, Pants Flare, (€99,95) met daarop een 
mooie lila top van King Louie, Sweater Ribbon, 
(€69,95) met daaroverheen een vest van mbyM, 
Alegro, (€99,95). De lavendel suède cowboyboots, 
Dallas, zijn van DRWRS (€119,95).


Coby draagt een mooie trui met ajour knit van 
King Louie, Erin bellsleeve top Pallazzone, 
(€79,95) met daaronder een paars hemdje, Susan, 
van Slippely (€29,95). De jeans is van Mac, Rich 
Carrot, (€99,95) en de suède boots zijn van 



 

Annonay draagt een prachtige pantalon van King 
Louie van crêpestof, Fintan Trousers Woven 
Crêpe, (€79,95) met daarop een lila trui van 
Loop.a life, Soft V-Sweater, (€129,95). Onder de 
trui draagt zij een denimblouse van Lizzie&Coco, 
Dani DM, (€109,95). Ze draagt lavendel suède 
cowboyboots van DWRS, Dallas, (€119,95).


Rebecca draagt een flared broek van Zilch in 
babyrib, Pants Flare, (€99,95) met daarop een 
mooie lila top van King Louie, Sweater Ribbon, 
(€69,95) met daaroverheen een vest van mbyM, 
Alegro, (€99,95). De lavendel suède cowboyboots, 
Dallas, zijn van DRWRS (€119,95).


Coby draagt een mooie trui met ajour knit van 
King Louie, Erin bellsleeve top Pallazzone, 
(€79,95) met daaronder een paars hemdje, Susan, 
van Slippely (€29,95). De jeans is van Mac, Rich 
Carrot, (€99,95) en de suède boots zijn van 
DWRS, Stanley, (€99,95).



 

Annonay draagt een gaaf pak van Studio Anneloes. 
De donkerblauwe blazer, Jodi Sweat Blazer, 
(€129.95) met daaronder een lange blouse, Miran 
Geo Blouse, (€129,95). De broek is eveneens van 
Studio Anneloes, Downstairs Indigo, (€129,95) en 
de leren schoenen in de kleur taupe, Koblenz, 
kosten €109,95.


Rebecca draagt een broek van Studio Anneloes, 
Rae Geo Trouser, (€139,95) met een t-shirt 
eveneens van Studio Anneloes, Travel Tee Geo, 
(€69,95). De trui is van Alexander Laurent en kost 
€69,95. De ketting is van Qoss en de suède 
veterschoenen zijn van DWRS, Stanley, (€99,95).


Coby draagt een blouse van Studio Anneloes, Lizz 
Blouse (€99,95) en een broek van Studio Anneloes, 
Downstairs Indigo, (€129,95). De leren blazer/jasje 
is van Mauritius, Riona, (€159,95) en de 
veterschoenen zijn van DWRS, Stanley, (€99,95). De 
ketting is van Qoss.



Annonay draagt een gypsyrok van Sust, Loreena Skirt, 
(€69,95) met daarop een oudroze trui van King Louie met 
ajour knit, Jeannie Sweater, (€79,95). Onder de trui draagt ze 
een paarse top met lange mouwen van Slippely, Scarlet, 
(€39,95). De suède veterschoenen zijn van DWRS, Stanley, 
(€99,95) en de bordeauxrode tas (vegetable tan) is van 
Sticks & Stones, Denia Bag, (€139,95). 

Rebecca draagt een donkerblauwe leren rok van het merk 
Mooi Vrolijk, Basic Leather Skirt Nice Long, (€69,95) met 
daarop een blouse van Seasalt, Larissa Inked SeaSalt 
Chalked, (€69,95). Het gebreide bordeauxrode vest is van 
King Louie, Cardi V Farfalle, (€79,95). De schoenen zijn van 
DWRS, Bochum, (€129,95). De donkerblauwe leren tas kost 
€72,50. 

Coby draagt een donkere jeans van Mac, High Waist Carrot, 
(€99,95) met daarop een top van travel-kwaliteit van Studio 
Anneloes, Bambina Blouse, (€99,95). Het lange gebreide 
kiezel vest is van Lizzy&Coco, Elsy, (€109,95) en de leren 
riem, Luca Kayz, (€29,95), De suède veterschoenen zijn van 
DWRS, Stanley, (€99,95). 


