Mode kleuren dames herfst-winter 2019-2020
Bij de nieuwe modekleuren voor het komend najaar valt één ding op: de bruintinten samen met rood,
groen, oranje en roze tinten zijn terug.

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.
Onthoud echter dat jij degene bent die de kleuren en trends interpreteert. Kies wat bij
jou kleurtype past en combineer de kleuren op je eigen manier!
We wensen je alvast een mooie herfst-winter toe!

Greetje en Marieke ☺

