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w

Sanne (linksboven) draagt

• Lizzy&Coco jurk (6421) €89,95

• Zilch baret (6334) €19,95

• Omslagdoek €29,95

• Comforta schoenen (6217) €39,95

Johanna (rechtsboven) draagt

• Simple legging (6117) €89,95

• Zilch blouse (6241) €79,95

• Beauregard vest €79,95 

• Zilch baret (6337) €19,95

• Yokono schoenen 6465 (115,00)

Oulala c’est magnifique! Roze- en 

paarstinten combineren geweldig. Ga 

ook voor zo’n knallende look!
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Sanne (linksboven) draagt

• MAC broek (6349) €119,95

• mbyM gilet (6414) €89,95

• Studio anneloes top (5924) €99,95

• Yokono schoenen (6465) €115,00

Johanna (rechtsboven) draagt

• Jurk juffrouw Jansen (6407)

            €149,95

• Comforta schoenen (6217) €39,95

Zwart-wit combinaties zijn tijdloos en 

stijlvol. Durf  printen te combineren voor 

een spannende look!



Sanne (linksboven) draagt

• Studio Anneloes broek (5979)    

            €119,95

• Studio Anneloes trui (4902)  

            €119,95

• Studio Anneloes blouse (5981)

            €99,95

• Comforta schoenen (6217) €39,95

Johanna (rechtsboven) draagt

• Studio Anneloes broe (6140)

            €139,95

• Ophilia blouse (6433) €119,95

• Occure top (5944) €69,95

• Comforta schoenen (6217) €39,95

De foto’s spatten van het scherm af! 

Combineer verschillende blauwtinten 

voor een ton sur ton look.
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Sanne (linksboven) draagt

• Juffrouw Jansen top (6108) €69,95

• Zilch blazer (6236) €119,95

• Cloud9 broek (6138) €99,95

• Omslagdoek €19,95

• Yokono schoenen (6465) €115,00

Johanna (rechtsboven) draagt

• Juffrouw Jansen top (6406) €99,95

• Oska broek (6036) €219,95

• Juffrouw Jansen blazer (6144) 

            €129,95

• Yokono schoenen (6465) €115,00

Draag bij donkerblauw een pop of  color 

en je creëert direct een speelse look!
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Sanne (linksboven) draagt

• Zilch top (6094) €69,95

• King Louie, jasje (6213) €129,95

• King Louie broek (6164) €89,95

• Comforta schoenen (6217) €39,95

Johanna (rechtsboven) draagt

• Zilch jurk (6240) €109,95

• Comforta schoenen (6217) €39,95

• Zilch handschoenen (6480) €29,95

• Zilch muts (6470) €29,95

• Shawl yakwol €55,00

• Tas €45,00 (vegan leather)

Donkergroen combineert geweldig 

met rozetinten. Maak de look met 

accessoires helemaal af!
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Sanne (linksboven) draagt

• Trui €65,00

• Studio Anneloes broek (5903) 

            €129,95

• Studio Anneloes blouse (5872) 

            €99,95

• Yokono schoenen (6465) €115,00

• Zwei tas (3716) €69,90

Johanna (rechtsboven) draagt

• Lizzy&Coco jurk (6258) €89,95

• Vest €49,95

• Comforta schoenen (6217) €39,95

• Zwei tas (3714) €64,90

Roze en rood combineren geweldig! Heb 

jij deze spannende kleurcombinatie al 

eens geprobeerd?



w

Sanne (linksboven) draagt

• Juffrouw jansen top (6314) 

            €129,95

• mbyM blazer (5200) €129,95

• Juffrouw Jansen broek (6312) 

            €129,95

• Yokono schoenen (6465) €115,00

• Tasje (leer) €65,00

Johanna (rechtsboven) draagt

• Juffrouw Jansen rok (6409) 

            €119,95

• Juffrouw Jansen top (6410)  

            €129,95

• Ophilia jasje (6431) €64,95

• Yokono schoenen (6465) €115,00

Deze feestelijke looks zijn perfect 

geschikt voor een feestje! Let’s party!


