
 

 

 

 

                  

                   

Hoewel neutrale tinten een belangrijke rol spelen in de nieuwe zomercollecties voor 2021, is er ook genoeg 

kleur in het aanbod. Vooral geel, en rood springen er uit. Ook zien we veel pastellen.  

“De behoefte aan groen” is zo krachtig, het is onmogelijk te negeren.”  Geïnspireerd op planten en groente 

staat de kleur groen in alle schakeringen dan ook centraal.                                              

De kleur roze blijft en past perfect in deze ‘groene golf’. Denk aan de natuurlijke roze kleur van vele 

bloemen. (van zachtroze over lila naar fuchsia)                                                                                                                                                 

Water inspireert dan weer de waterige, aquarelachtige blauwen. (lichtblauw, turkoois, indigo…) 

Pirouette 

Pirouette is een ‘doorzichtige roze tint’ die een zachte sfeer toevoegt in het kleurenpalet. 

  

Pickled Pepper 

De naam is gelinkt aan een gepekelde peper en als kleur zowel ‘zoet als verrassend pittig’ is. 

 

Kleuren gespot op de catwalk voor zomer 2021 

 



Purple Rose 

Ondanks de naam die verwijst naar een paarse roos, is deze kleur meer een lila-tint die ‘magie’ oproept.  

  

Orange Ochre 

Deze okertint met een oranje boventoon overstijgt de seizoenen. 

  

Marigold  

De Marigold-kleur (goudbloesem) is populair, deze kleur is doordrenkt met goud en oranje en heeft een 

verwarmende aanwezigheid’. 

 

Indigo Bunting  

Dat de indigo-kleur refereert naar blauw is geen geheim, het is een ‘briljant blauw met een vrolijke vlaag’.  

 



Lava Falls  

Deze iets diepere rood doet denken aan lava.  

  

Illuminating  

In de donkere tijden van de pandemie kan de consument wel een zonnige dag gebruiken. De gele kleur 

‘Illuminating’ is ‘vriendelijk, optimistisch en vrolijk’.  

 

Blue Atoll  

Blue Atoll is de kleur van een helderblauwe zee op een tropisch eiland.  

 

Cerulean  

‘Cerulean’ is hemelsblauw en een prachtige zachte tint in het palet.  

 



 Rust  

Deze roesttinten die vaak voorkomen in herfstbladeren zijn wel opmerkelijk deze voorjaars-zomer collectie.  

 

French Blue  

Waarom deze helderblauwe kleur gelinkt wordt aan Frankrijk en specifiek aan ‘Parijs die ontwaakt in de 

lente’. Het zit net een paar tinten naast ‘Indigo Bunting’.  

 

Green Ash  

Deze mint/menthol groene tint is ‘koel en kalmerend’.  

 

Burnt Coral  

Een koraalkleur behoeft eigenlijk geen omschrijving, de kleur is ‘een uitnodiging voor gezelligheid’.  

 



Mint  

Een kleur die ‘verfrist en herstelt’.  

 

Amethyst Orchid  

Deze paarse juweeltint heeft een zweem van bloemigheid. 

 

Raspberry Sorbet  

Een frambozensorbet, een prikkelende roze kleur voor het lente/zomer 21 seizoen.  

 

Ultimate Gray  

Last but not least is een klassieke grijze tint.  

 



Onthoud echter dat jij degene bent die de trends interpreteert.  Kies de kleur die bij jouw kleurtype 

en persoonlijkheid past, we helpen je graag daarbij. 

 

We wensen jullie een mooie lente en zomer toe, 

 

Greetje en Marieke ☺ 
 


