De kleuren voor deze winter
Black Soul and off-white
Wit,symbool voor
stillness,
verwijzend naar een
tijdperk van rust en
duurzaamheid.

Ultimate Gray
De grijzen zijn
duidelijk aanwezig
deze winter en
vormen één van de
basiskleuren.

Perfect Pale
Een lichte
zandkleur, vaak
gecombineerd met
zwart of
donkerbruin.

Vaak wordt zwart
gecombineerd met
wit!

After midnight

Een met zwart
doordrongen blauw.

Ultramarine Green
Een diep groen met
een vleugje blauw,
straalt
zelfverzekerdheid en
balans uit.

Tomato Cream
De middenbruine
kleur is in veel
ready-to-wear
collecties te zien.
Een boterachtig
bruin dat het hart
verwarmt.

Ibiza Blue

Mooi met bruine
accessoires.

Winery

Een van de twee
rode trendkleuren
voor dit najaar.

First Blush en variaties hierop
Een roze die zich
laat omschrijven als
delicaat en teder.
Vaak gecombineerd
met bruintinten.

Downtown Brown
De bruinen
domineren deze
herfst-winter, vaak
worden ze
gecombineerd met
de andere
herfsttinten zoals
het roze, de
blauwtinten, de
roest-oranjetinten…
Daylily
De ‘opwekkend
oranje-geel met een
blijvende
aantrekkingskracht’

Clear Sky
De tweede blauwtint
op de kleurenkaart,
vaak in combinatie
met andere kleuren,
met grijs…

Red Alert

Eye-catching red

De tendensen voor winter 2021-2022
Tijdens de lockdown konden we nadenken. We moeten zuiniger zijn met materialen, dichter bij huis
produceren en zorgen voor de productielanden die we gaan verlaten. We moeten minder vliegen, minder
kopen, minder stressen, minder in de auto, meer van onze kinderen meemaken. We staan aan de vooravond
van een nieuwe periode. Ook de modewereld past zich aan, er wordt duurzamer geproduceerd rekening
houdend met mens en natuur
De lange blazer of mouwloze jas De oversized blazer maakt een comeback, met schoudervullingen. Maar
een lange blazer kan ook als winterjas. En dat gaan we vaak zien. Het staat netjes en gekleed.

De debardeur is terug, zowel op een bloes als over een kleed

Ruiten troef!

Een grote revival van knitwear. De truien vallen ruim, met laag ingezette mouwen!

De broeken zijn vaak hoog getailleerd, lopen recht of zijn wijd uitlopend, lang of tot op de kuit!
Smal worden ze vaak gedragen in lange laarzen, tot op de kuit vaak met boots of moccasins, en wijde
broeken draag je best met laarzen of schoenen met fijnere tip.

Layering is belangrijk, het inpakken met lagen en outerwear om jezelf buiten te beschermen.

Loungewear , homewear in een wat gekledere versie.

De lengte Midi+Maxi=Midaxi
Je kuit zit verborgen maar je enkel – het slankste deel van je been laat je wel zien.

Leatherlook, faux cuire is back!

De liquette als bloes of mantel

Naast het vrouwelijke en romantische zijn er ook mannelijke invloeden. Die zien we vooral in
mannelijke stoffen als tweed, wol en fluweel, en in klassieke Engelse stijlen (geruit).

Zwart wordt veel toegepast als accent bij wit.

Heel belangrijk zijn stoffen met reliëf, vaak geïnspireerd door de natuur. Er zijn bijna geen ‘platte’
stoffen te vinden. “Het is wild en architectonisch.”
Duurzaamheid blijft een belangrijk thema, wat zich uit in recycling en hergebruik van stoffen en
kledingstukken. Sommige items en materialen zien eruit alsof ze uit elkaar vallen. “Het hoeft niet altijd
nieuw.

Onthoud echter dat jij degene bent die de trends interpreteert. Kies de kleur en trends die bij
jou passen en draag deze op je eigen manier!
We wensen jullie een mooie herfst-winter toe,
Greetje en Marieke ☺

