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HOW TO:
6 ITEMS

18 LOOKS
Hemeltje, is het alweer tijd voor een nieuwe

garderobe? Gelukkig is er ELLE'j- stykguide,
die toont hoe je 6 key items voor het nieuwe

modesei^oen op verschillende manieren draagt.

Dat scheelt weer in de portemonnee!

Tekst en styling GAROLIEN SWINNEN

Sportieve erop top, 238 €
en sportief jasje, 381 €,
beide Leo.
Vergulde oomngen,
Studio Collect, 150 €
Leren sneakers 'Air
Force11071,Nike,100€.

Full-on Sporty Spice
Geen schroom meer

dit seizoen: we zoeken

bewust de grens op
tussen fashion en faux

pas metsportswear.

Durf een total look met

sporttop en -jasje.

Miss Match
Combineer verschillende

ruitjesprints met je favo-
riete trainingsbroek. Een

onverwachte maar vrolijke

match.

Fbstel topje, IKKS, 35 €
Doorzichtig hemdje

met ruitjes, Rue
Blanche,110€

Ruit|es]as, Monki, 40 €
Hoed|e met ruitjes, Rue

Blanche,225€.
Leren sandalen,

Essentie!, 185 €.

DE
SPORTBROEK

Sportieve broek met split aan de pijpen, Leo, 316 €

Jasjurkvan
regeniasst-of,

Scapa,3ó9€.
Behatop met
brede band,

B|örn Borg,
39,95 €.

Geslaagd gelaagd
Wat de kanten bralette

voor de winter was, wordt

de sportbeha voor de
zomer. Kies een opval-

lend exemplaar en

draag hem over je top.
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Trek je stoute jas aan

Leer past- het beste bij ... wel, leer. Combineer

de biker jacketmel-een leren minirokje voor

een kickass look. Maak de combo draagbaar

voor op het werk, door te kiezen voor een

zedig, maar in het oog springend hemdje.

DE
BIKER

JAGKET
Leren perfecte, Snobe, 1250 €

Zijdemousselinen
hemd,Tommy
Hilfiger, 99,90 €.
Leren minirok
met rits, Tommy
Jeans, 129,90 €.
Zilveren stdpelring,
Lore Van Keer, 225 €

ELLE's Angel

Draag de jas zoals
hij bedoeld is. Met
strakke broek en

plateausandalen

kan je zo je eigen
bikerchickgang

starten.

Neoprenen legging,Alexa Fairchild, 292 €.
Zonnebril, Prada, 230 €.
Suède sandalen, Tamaris, 79,95 €.

Ruwe bolster

Werk je elegante maxi-jurk af
met een stoere leren jekker.

Je look wordt een interessant

contrast tussen fluïde en stug,

kleurri|ken monochroom,

vrouwelijk en androgyn.

Mousselinen jurk met
print, H&M Studio, 149 €.

Leren rijgsandalen, Made
bySarenza,9899€.
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ELLE shopping

Casualcool

Stop |e favoriete oversized trui in de hogetaillejeans
voor een puffy look met eighties feel. Kies voor een

lichte kleur bovenaan, zodat het silhouet niet te
zwaar wordt

Tricottrui met

uitsparingen,
ValentineWitmeur
Lab, 245 €.

^w-

DE
HOGETAILLEJEANS

Hogetaillejeans met riem en omslag, H&M, 49,99 €

90s kid
Een doorzichtige top,
flashy accessoires en

Dr. Martens: de foute
kantvande|aren

negentig is nu
helemaal goed!

Beha met hartjes, Twin-Set, 60 €.
Mousselinen top, Weekday, 45 €.
Leren schoudertasje, Essentiel, 145 €.
Leren bottines. Dr. Martens, 170 €.
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Truit|e met korte mouwen,
Maison Scot-ch, 99,95 €

Jeansjas metstuds, Liu-Jo, 540 €.
Leren sandalen met

glitterplateaus. Kar] Lagerfeld,

pri|s op aanvraag.

"fsy

Doe de double denim

Ga voor jeans op jeans
met een opvallende,

lange jas. Breek het
blauw met een kleurrijk

topje en opvallende
schoenen.
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Kort ribf luwden jasje,
205€enribfluwelen
broek, 165 €,
LeMont-St-Michel.
Vergulde oorbellen,
Studio Collect, 150 €
Vergulde ring,
Lore Van Keer,
pri|s op aanvraag.
Glittersok|es,
Calzedonia, 5 €.
Leren veterschoenen,
Dr.Martens,145€

Pastel op pastel op pastel
Zalmroze en lila zijn belangrijke modekleuren.

Laat |e inspireren voor een volledige look in
dezelfde tint en wees willens nillens hel-

zonnetje in huis.

Oversized re-used
jeansjas met applicaties,
DOYOU,179€.
Wi|de pantalon, Nathalie
Vleeschouwer, 149 €.
Zilveren oorring met
onyx, Wildthings,
2495 €.

DE
TOP MET
FRANJES

Haltertopie, Patrizia Pepe, 258 €

Supersize me

Roze en franjes
hoeven niet meisjes-

achtig te zijn. Geef de
top een stoere twist

door hem op een
losse, comfy broek

en met een oversized

jeansjas te dragen.

Hogetaille plooirok,
CKS, 89,99 €.
Zonnebril, Prada, 295 €.
Leren rijgsandalen,
H&M Studio, 79,99 €.

Dance baby dance

Franies komen het best tof hun recht- in

beweging. Draag het topje op een kleurrijke
plooirok met comfortabele hokjes eronder

en shake ittill you make it!
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ELLE shopping

Met de Franse slag
Draag de trench als een
klassieke Franpaise: los

openhangend op een ca-

sual jeans en hemdje. Alsof
je absoluut geen moeite in

je look wou stoppen.

Bloes met'
vintage sioalprint,
Ted Baker, 140 €.
Jeans bezet met
parels, Monki, 50 €.
Leren handtas,
AWardt390€
Suède loaferklompjes,
Wonders,145€

Ingesnoerd staat netjes

Zet je taille in de verf voor een
statige, elegante look. Draag

een brede tailleriem onder
de riem van je jas en laat de
kleur terugkomen in de rest
van je outfit. Draag hakken
om je silhouet optisch te

verlengen.

DE
TRENCH

Trenchcoat,&OtherStories,145 €

Lentekriebels
De iconische jas wordt

een stuk frivoler wanneer

je hem halfopen draagt
op een vroli|ke jurk. Rol de
mouwen op tot boven je
ellebogen voor een extra

luchtig effect

Zijdesatiinen jurk
met bollenprint,
Pepe Jeans, 115 €
Oorhangers,
H&M, 12,99 €.
Goudkleurige
armband, Titto,
25 €.

Brede tailleriem,AnnemieVerbeke, 265 €.
Gele top, & Other Stories, 45 €.
Metallic broek met borduursel Marciano Los Angeles, 199 €.
Miniatuur schoudertasje, Patricia Pepe, 138 €.
Glansleren sandalen, Bettina Vermillon, 650 €.
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Hoodie,Levi's, 69,95 €.
Goudkleurige halsket+ing
met bedel, Lore Van Keer,
prijs op aanvraag.
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ELLE shopping

Super kawaii
Snoer de jas ter hoogte van je taille in
voor een kimono-effect Draag boven

een losse pantalon en versterk de

Aziatische feel. Of geef een klassieke
twist met- een enkellange jurk.

DE
MANTEL

MET
PRINT

Jas met papegaaiprint,
Nathalie Vleeschouwer, 319 €

^M'
Mouwloze

katoenen jurk,
Wright,285€.

Zonnebril, Emporio
Armani,182€.
Goudkleurige

armband, Tit+o, 25 €.
Loafers met print,

H&M, 19,99 €.

Short story
Zolang hel-te fris is om

zonder jas naar buiten

te gaan, is die jas het
belangrijkste deel van je

outfit Draag op een jurkje
dat er maar net onderuit

komt en zet |e stelten in
de kijker.

:;<s.
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Keep it cool
Draag een hoodie onder |e jas voor

een sf-reefwise detail. Maak de look af

meteen kettinkje en door je rijgtouwties
netjes te strikken.

Fotografie: Justin Paquay
Haar en make-up: Sigrid Volders voor Chanel en Kevin Murphy
Modellen: Xanthe en Rania @ Hakim Model Management
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Jurkje met print,
Caroline Biss, 200 €

Schoudertas van
suède en leer,

MiekeDierckx,425€.
Sokjes metSnoopyprint,

Vans,15€
Glansleren laarsjes,

Forever21,31€.
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