Mode kleuren herfst winter 2019-2020
Bij de nieuwe modekleuren voor het komend najaar valt één ding op: veel rood, oranje en roze tinten.

Duif roze

Chilipeper rood

Een felle kleur rood die een sombere winterse dag prima kan opfleuren.

Licht perzik roze

Eén van de weinige lichtere kleuren. Een kleur die heel mooi combineert met de andere tinten.

Perzik roze

Een kleur roze die naar het oranje toe gaat. Vaak gecombineerd met de bruintinten.

Dark cheddar

De kleur van de fel oranje Cheddar kaas, iets geler dan de volgende kleur oranje. Vaak gecombineerd
met bruintinten.

Tijger oranje

Tijger oranje is wat helderder dan de cheddar kleur hierboven en wat minder roze dan de perzik kleur.

Sugar almond

De kleur van suikerpinda’s of suikeramandelen, combineert met alle oranje en okertinten.

Rocky road bruin

De diepe donkerbruine aardse kleur van een rotspad. Dit donkerbruin zal prima combineren met alle
kleuren hierboven, met alle andere bruintinten, oker en oranje, maar ook met rood of roze.

Eden

Een donkergroene kleur zoals een donker bos. De enige groene kleur.

Galaxy blue

Galaxy blauw of melkweg blauw is het blauw van de sterrenhemel. De kleur combineert mooi met de
bruintinten alsook met de roze en rode tinten.

Bluestone

Blue stone of blauwsteen is een natuursteen die vaak voor tegels gebruikt wordt. Het is een
grijsblauwe kleur met een vleugje groen erin. Vaak in combinatie met bruintinten.

Biking red

Biking red is een diepe donkerrode kleur. Een sterke en krachtige kleur rood. Heel mooi in combinatie
met licht perzik, maar ook wel gecombineerd met fel rood of fushia.
Behalve deze 12 trendkleuren, worden deze 4 basiskleuren verwacht:

Vanilla custard, Nachtblauw, Paloma grijs.

Mode trends herfst winter 2019-2020
Het modebeeld wordt wijder, breder en langer. De taille is een aandachtsgebied en ceintuurs zijn veel
te zien.

SHAWLPRINTS (Paisley)
Een opvallende trend is de shawlprint voor jurken en bloesjes. Liefst de variant met kettingprint à la
Hermès, maar ook de Versace-print uit de jaren negentig is een belangrijke inspiratiebron.

De dierenprint en bovenal de snakeprint zijn populair deze winter.

Corduroy
Velours en vooral grove rib zijn deze winter overal te zien.

Broeken
Er zijn steeds meer broeken te zien die wijder zijn en waarbij de taille hoger wordt. Maar ook de
smalle broek met streep op de zijkant ton-sur-ton is in het modebeeld niet weg te denken.

Lange rokken en jurken
Rokken en jurken worden langer. Dat wil niet zeggen dat je geen korte rokken meer ziet. Maar je ziet
meer rokken met een lengte over de knie. En niet te vergeten : de maxi-jurk is terug.

De plooirok / plissé rok is terug.

Lange of korte gebreide jurken

Gebreide truien, coltruien en sweaters met decoratie of
abstrakte tekeningen
Er is duidelijk geprobeerd om truien niet saai te maken door ze te voorzien van teksten, kabels,
kleurige patronen of andere versiersels.

Leer
Leer of leerlook blijft onverminderd populair. En niet alleen voor jassen. Van soepel dun leer worden
ook rokken en jumpsuits gemaakt.

Ruit
Ruiten zijn waarschijnlijk nooit echt uit de mode. Ook deze herfst en winter 2019-2020 zijn ze weer
veel te zien. De mouwen afgezet met bontranden lijken populair bij jassen, tunieken, maar ook bij
truien.

Zwart-wit geblokt
Behalve ruiten zijn er ook opvallend veel kleine zwart-wit geblokte stoffen te zien.

Jassen en capes
Bij de jassen van dit seizoen vallen een paar dingen op. Er zijn veel lange jassen tot net over de knie.
De jassen zijn ruim en worden vaak met een ceintuur geknoopt.

Kleurig
Kleur mag deze winter met veel groen, rood, oranje.

Zilver en glans

Mode trends heren herfst winter 2019-2020
Veel van de kleuren en trends voor de dames vinden we ook terug bij de heren. Hier alvast de belangrijkste
trends en kleuren.

Coltruien en kabels
Veel coltruien. Bovendien is er geprobeerd om de truien niet saai te maken door ze bij voorbeeld te voorzien
van kabels.

Donsjas
Sportief blijft de donsjas aanwezig

Mantels op knielengte

De ruit

Met ruiten kan je in street- en activewear komend najaar alle kanten op. Van casual chic tot stoer en sportief.

Bruintinten van camel naar bruin

Kaki en groentinten

Oker als accentkleur

Blauw gecombineerd met camel en bruintinten

Blauw alsook grijs spelen de hoofdrol in de sportieve collecties

