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PAULINE (49) HEEFT ÏWEE MANNEN

'Miin man is niet jaloers'
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1. Aanh*udentje
Moest je even wennen aan de cu-

lotte? Wij ook. Deze wijde pantalon

op kuittenge btitft een rolspeten in

het modebeeld, dus je kuni hem

deze winter met een gerust hart
(atsnog) aanschaffen. rrui € 16e,

culotte € 189 (nathatievleeschouwer.be).

2. Japanse sla§
Ats ye eén item aanschaft deze

winter, laat het dan een kimono

ziin.Ze ziin en in aLLenlei vormen,
prints en kleuren, met kant en

lranjes of juist minimatistisch,

zoals deze. ldeaal ats vest of als

tussenjas op een mooie herfstdag.

Kimonovest C'199.95 (ctaudiastraten.nL).

3. Droomsjaal
De kleur, de pr"int, de zildezachte

stof, het grote formaat... Dit is een

sjaal om dit najaar in te wonen.

Sjaat € 69 (amorcollections.nl).

4. Mix & matcii
ln kleding mag zo'n beetje alles

worden gecombineerd en ook

voor accessoires gaat dat steeds

meer op. Eén grote oorbel en één

knopje of twee verschi[ende
hangers? Het kan allemaat.

Oorstekers € 14,90 (marksandspencer.nt).

5.0p de l<uit
Meesta[ zijn het mini en maxi die

elkaar afwisselen in de mode,

maar dit najaar gaan we voor midi!

Fijn, want rokken met deze lengte

zorgen voor een elegant silhouet,

dat past bij elke leeftijd. Groene kanten

midirok € 119,95 (summumwoman.com).

6. Evenwichtige bril
De kleur gnoen staat voor balans

en is eindetitk écht omarmd in de

mode, tot de nieuwe bnillen-

collecties aan toe. Ronde brit € 79.

rechthoekige bril € 169 (specsavers.nl).
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Modeontwerper Alexander lVlcQueen

42 116 Margriet


