
 

 

 
 

PERSBERICHT 
 
NOSOCKS invisible: dé sok voor wie zijn mankles wil flanken. 
 
Blote mankles – oftewel mannenenkels – mogen gezien worden. De kunst van stijlvol flanken zit ‘m 
echter in de uitvoering van twee basisregels: laat (max) 2 centimeter enkel zien en draag géén 
sokken. Hoe je voeten en schoenen dan toch fris houdt? Met NOSOCKS invisible, luidt het 
antwoord. 
 
Mankle-trend 
De trends zijn mannen goed gezind de laatste jaren: mankles hoeven op warme dagen niet 
verborgen te blijven onder lange broeken of hoge sokken. Sterker nog: een reepje huid laten zien 
onder een opgerolde broekspijp (flanking, van flashing + ankle) is in elk seizoen geoorloofd. Het is 
koel, kleedt af en geeft een gunstig silhouet. Mits op de juiste manier gestyled natuurlijk. En dat 
betekent: twee centimeter enkel laten zien is genoeg.  
 
Pinrolls en cut-offs 
Dat kan op allerlei manieren: met een strakke, skinny pinroll bij een jeans of chino of een ingekorte 
(cropped) pantalon. Netjes één keer omgeslagen met een turn-up, of gewoon wild afgeknipt (cut-
off) met een botte schaar. Als er maar geen sokken zichtbaar zijn boven die stijlvolle instapper of 
lage sneaker die de outfit afmaken.  
 
Frisse voeten 
Klein euvel: hoe blijven schoenen (en voeten) bij deze temperaturen dan fris? Sneakersokken 
zorgen voor een stijlbreuk: die zie je in lage schoenen. (Synthetische) kousenvoetjes voor mannen 
zakken vaak af. En zooltjes of anti-zweetspray in die mooie leren instappers? Tsja. Het ís een 
oplossing. Maar ook geen ideale. 
 
NOSOCKS invisible 
Daarom ontwikkelde Noshirt ‘NOSOCKS invisible’. Voetsokken die je niet zíet zitten, maar die wel 
blíjven zitten. Van Egyptisch katoen, dus lekker koel. Om de voeten fris én de hele mankle 
zichtbaar te houden. Met stevige hielgrip die de footie op z’n plek houdt. Tijd dat de sokken 
plaatsmaken voor NOSOCKS invisible dus. Zodat mannelijk Nederland zich vrij voelt om eindeloos 
en zorgeloos die mankles te flanken.  
 
Over Noshirt 
NOSOCKS invisible is een product van NOSHIRT premium invisible underwear. Noshirt heeft de 
voetsok niet opnieuw uitgevonden, wel een flink stuk beter gemaakt. Net zoals we dat met onze 
andere NO-brands doen. Zo ontwikkelen we sinds 2009 NOSHIRT, het ideale, niet zichtbare 
ondershirt en NOSHORT, comfortabele en slijtvaste boxershorts zonder opkruipende pijpen. En nu 
dus ook onzichtbare sokken, die wel blijven zitten. 
 
 

Noot voor de redactie: 
Neem voor het aanvragen van meer beeldmateriaal, informatie over Noshirt en/of een NOSOCKS 
invisible sample contact op met:  
 
Jan Willem Onderwater 
06-20024700 
janwillem@noshirt.com  

https://www.manners.nl/opgerolde-broekspijpen-met-blote-enkels-zo-werkt-het/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CnrndUAUe9s
https://www.noshirt.nl/nosocks-invisible

