
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



Modekleuren lente-zomer 2023 
De modekleuren voor de lente zomer 2023 zijn enerzijds zacht en delicaat, anderzijds vrolijk en 
dynamisch. 
De kleuren weerspiegelen het verlangen van de consument naar evenwicht en bieden zowel 
"comfort, helderheid en veiligheid" als ruimte voor "spontaniteit, opwinding en vreugde".   
De moderegels zijn niet langer van toepassing en laten ons toe de kleuren te mengen en te 
combineren zoals we willen.  Zo komen we tot een “gepersonaliseerde stijl en spontane 
kleurstatements." 
 
 

Kleur van het jaar: Viva Magenta                                                                          

 

 

Beetroot Purple                                                                                                                                                                                                

  

 

Blue Perennial 

 
 
 

Skydiver                                                                                                                                               

                                                      

Diepblauw 
mooi met witte 
accenten 

 

Opvallend blauw  
een rustige en serene 
blauwe tint 

 

“Geëngageerd” 
fuchsia 
vrolijke kleur mooi 
te combineren met  
wit en lichter roze 
tinten 

 

 “Dapper en 
onbevreesd” 
Roept de krachten 
van de natuur op, 
stimuleert onze geest 
en helpt onze 
innerlijk kracht op te 
bouwen 

 



Fiery Red 

 
 

Tangelo 

 
 

Peach Pink 

 
 

Empire Yellow 

 
 

Classic Green 

 

 

“Energiek” rood 
een opvallende kleur 

 

“Lichtgevende” tint  
die in het oog 
springt, ze straalt 
vreugde uit 

“Gedurfd” groen 
voedend, doordrenkt 
met gezondheids-
bevorderende 
kwaliteiten 

“Verzorgende” tint 
een warmer 
alternatief voor een 
typische perziktint 

“Pittige” tint 
een tint die een 
vleugje rood in zijn 
vezels opneemt, de 
kleur van 
sinaasappels 



Crystal Rose 

 
 

Love Bird 

 
 

Summer Song 

 
 

 

Naast de hoofdkleuren zijn er ook de 
nieuwe klassiekers 

 

Skylight 

 
 

 

“Zacht” roze 
tere tint die de 
moderne romantiek 
probeert over te 
brengen 

“Exotisch” groen 
past perfect bij het 
zomerseizoen, een  
levendige  tint, mooi 
in combinatie met 
diepblauw 

“Rustgevend” blauw 
geeft een gevoel van 
rust en ontspanning 

“Zacht turkoois” tint, 
mint 
vaak gebruikt in 
combinatie met 
andere kleuren 



 
 Vanilla Cream                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                        

Gray Lilac 

 
 

Leek Green 

 
 

Macchiato 

 
 

Zwart 

 
 

“Zacht” beige 
combineert 
makkelijk met 
andere tinten van 
bruin 

“Verrukkelijk bruin 
met een lichte 
schuimlaag” 
een koffie-
geïnspireerde tint, 
vaak in combinatie 
met lichtere tinten 

Een “alternatief voor 
kaki” 
met een grijze 
ondertoon die doet 
denken aan 
plantaardige kleuren 

Een “lila gekleurd” 
grijs 
Een dromerige, 
etherische kleur  

“Tijdloos  en stijlvol” 
Ideaal voor een 
feestelijke 
gelegenheid 



De Tendenzen lente-zomer 2023 
Monochrome looks (looks in 1 enkele kleur) 

 
 
 
Ook de jumpsuit blijft aanwezig deze zomer 

 
 
 
Alles kan: straight, bootcut, wide of baggy broek / lang, enkellang / effen of print 

 

 
 
 
Lengte van de rokken en kleedjes, van kort naar knielengte tot gans lang 

 



Cut out jurken en doorzichtige (kanten) jurken 

 
 
 
Bandeaujurk of top 

 
 
 
Asymmetrische lijnen en hoge zijsplitten 

 
 
 
Ballonmouwen en wijde mouwen 

 
 
 
Pakken voor vrouwen: broekpakken zijn terug! 

 



De natuur blijft een grote inspiratiebron:  bloemen, prints van dieren, planten… 

 
 
 
Pastelkleuren naast felle kleuren 

 
 
 
Minder maar beter: Wat hebben we daadwerkelijk nodig? We kopen duurzamer, blijvender. 
 
Act expressive “When times get tough, art gets loud” 
 
Recycling, upcycling, hergebruiken van materialen zien we ook in fashion! 

 
 
Be the change “Call for action” 
Fashion en lifestyle maken deze boodschap van toenemende onvrede met de situatie in de wereld duidelijk.  
Er wordt meer aandacht besteed aan duurzaamheid (sustainability), eerlijke productie (fair trade), …Soms zie 
je ook statements op de kledij. 

  
 
We zien ook bij de herencollecties veel van deze thema’s en tendenzen terugkeren.  De heren blijven echter 
iets soberder in het kleurenpallet. 
 
Onthoud dat jij degene bent die de trends interpreteert. 
Kies de outfit die bij jouw persoonlijkheid en kleurtype past en draag deze op je eigen manier! 

Zoals je ziet, staat ons een spannend seizoen te wachten!  
 
 
We wensen jullie een mooie lente-zomer toe, 

 

Greetje en Marieke ☺ 


