TREND
DOOR CHARISSA HOGERHEIJDE

Werkbij

Druk, druk, druk, dat
goud en blauw, maar
door het fijne patroon
wel een heel mooi
kantoorjasje die after
hours mee op stap
kan. MAISON SCOTCH
€ 169,95

Versiertruc

Wie gezegend is met een
lange hals: probeer vooral de
choker. LOST IN STYLE € 9,95

Wat is het
toch met
insecten dat
de echte zo
vervelend zijn
en de modeof interieurvarianten zo
mooi? Broche
ESSENTIEL

€ 125

Lang van stof

Double-breasted, korte mouwen,
hoge hals: dit prachtexemplaar
tilt elke outfit naar een hoger
niveau. H&M COLLECTION € 199
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One way

Is het een smoking of is het een
jumpsuit? Het is beide, en zo
ongelooflijk sexy kan een ‘mannenpak’ dus zijn. WINONAH € 1974

Schatkist

Je zou bijna
vergeten dat hij ook
nog functioneel is,
deze tas. DOLCE &
GABBANA € 2450

Ruby
Tuesday

Of maandag, of
vrijdag, net wat je
erboven draagt.
ZALANDO € 99,95

PRADA

Niet op
staan

CHARISSA: ‘Zacht, luxe, rijk,
theatraal, mysterieus. Fluweel
heeft iets magisch en met velours als seizoensliefje leken de
catwalks dan ook gehuld in een
donker sprookje: zwoel, sexy
en elegant, met hier en daar
wat glitter. Of het nou gaat om een heel pak of
een sprookjesachtige cape (Giorgio Armani),
een fluwelen jurk met rijgsluiting, een detail
(Ralph Lauren) of bewerkt en geborduurd fluweel (Prada). Een jarenveertiggevoel, maar gestoken in een nieuw, koninklijk jasje anno 2017.
De must bij deze stof: combineren.

RALPH LAUREN

GIORGIO ARMANI

FLUWEEL

HOW TO W E A R
DOOR CHARISSA HOGERHEIJDE

Velours du jour

Hé, kijk

Als verrassing
tussen de haast
degelijke looks
verwerkte
Giorgio Armani
af en toe een
spannende
rug in zijn
stukken, die
voor de
letterlijke en
figuurlijke
luchtigheid en
sparkle zorgden.

Charissa: ‘Oubollig en stoffig? Dat is het fluweel
van nu absoluut niet. Er mag hier en daar wat
bloots of transparants te zien zijn, of lak, en voeg
grappige elementen toe. Love it!’
Drama
queen

Wipe pipe

De wijde
broek gaat
al een paar
seizoenen
mee en is
er nu ook in
een fluwelen
versie. Hoe
langer, hoe
chiquer, en
dat-ie over de
grond sleept:
ach, dan
blijven we wel
binnen. H&M

Onder een
fluwelen pak
steekt een witte
blouse nogal af.
Kies voor een wat
donkerder kleur,
zoals bordeaux
of donkergroen.
Deze heeft extra
drama door
de ruches.
ESCADA

€ 690

COLLECTION

€ 59,99

Ruggespraak

Fluweel
mag dan
degelijk
lijken,
voeg wat
transparante stof
toe op
plekken
die gezien
mogen
worden
en je krijgt
er een
sexy jurk
voor terug.
WINONAH

€ 4495

Nek-aan-nek

Boekentas
Laat boeken niet in de kast staan,

maar maak er een gebruiksvoorwerp
van, moet Miuccia Prada hebben
gedacht. En ik moet zeggen: het geeft
dat fluweel net de knipoog die het
nodig heeft.

Als je geen fan bent
van fluweel, kun je
het gerust in de
accessoires zoeken.
Een witte blouse
wordt extra stijlvol
met dit sjaaltje
rond de hals.
ESSENTIEL € 25

Lak aan

Een klassieke box
bag en fluweel
gaan goed
samen. De lak
zorgt voor wat
extra glam.
& OTHER STORIES

€ 95

Velvet underfound

Ze roepen rock-‘n-roll, pimpen denim
en zijn een vondst voor onder een
simpele zwarte broek.
L’ENFANT TERRIBLE € 345
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