Modekleuren herfst winter 2022-2023
Wat is de trend in modekleuren dit najaar van 2022-2023? Welke kleuren gaan we dit jaar dragen en hoe
combineren we die kleuren?
De kleuren voor dit seizoen weerspiegelen "hybride levensstijlen" en "tegenstrijdige verlangens" nu de
wereld naar een nieuw landschap kijkt. Rustgevende kleuren vertegenwoordigen de behoefte aan
koestering, tactiliteit (een term die aangeeft hoe een materiaal aanvoelt en wat de reactie daarop is van de
waarnemer, aanraking en tastbaarheid), rust en comfort, terwijl felle tinten de behoefte aan het vieren van
het leven uitdrukken.
"Nu we verder gaan in een wereld vol tegenstrijdigheden, stellen de tinten voor herfst/winter ons in staat
om vloeiend te bewegen tussen een reeks contrasterende tinten, zodat we spontaan kunnen uitdrukken
wie we zijn en hoe we ons voelen op een gegeven dag."
Dit zijn de trendkleuren die we de komende herfst en winter veel gaan zien, een kleurrijk geheel van
tinten, geïnspireerd op de jaren ’90.

Lava falls rood
De intense donkerrode
kleur van gesmolten lava.
Een rode kleur die naar
het oranje-bruin toegaat.

Samoan Sun geel
Een prachtige warme
gele kleur vernoemd naar
de zonsondergang op het
eiland Samoa. Wel een
opvallend vrolijke kleur
voor de winter.

Samoan Sun geel
Een warme gele kleur
vernoemd naar de
zonsopgang op het eiland
Samoa. Een vrolijke
kleur, vaak in combinatie
met andere kleuren.

Rose Violet
Een diep roze, vrij felle
kleur die naar het paars
neigt. Mooi te
combineren met blauwe
kleuren, grijs en zwart
of met lichtroze.

Caramel bruin
Een warme kleur bruin
die naar het oranje
neigt, combineert met
veel kleuren.

Amazone groen
Een frisse kleur groen
geïnspireerd op de
planten van de
Amazone.

Glacier Lake
(ijsblauw)
een kalmerend en
verkoelend lichtblauw
dat sereniteit en rust
uitstraalt

True Blue
Een levendig
kobaltblauw, een
prachtige kleur voor de
“koele” vrouw. Mooi
met accenten van
caramel.

Midnight blauw
Een vrij donkere, beetje
sombere kleur blauw die
naar het grijs gaat. Maar
ook de kleur van donker
denim die op dit
moment trendy is.

Martini olijfgroen
Olijfgroen, een groene
kleur die naar het bruin
en het grijs neigt. Mooi
met gebroken wit, maar
ook met roze, oranje en
de lichtblauw.

Dit zijn de basiskleuren:

Arctic Wolf
Sober, chic en tijdloos.

Autumn Blonde
Mooi als accent bij
bruingrijze tinten.

Loden Frost
Mooi te combineren
met bruintinten, camel
accessoires.

Chiseled Stone
Vaak mooi
gecombineerd met
camel tinten.

Polar Night
Kleur van de nachtelijke
hemel, een kleur die
"de mysteries van
nieuwe horizonten
onderzoekt"

De Tendenzen voor deze herfst-winter
Wijd, baggy alsook bootcut zijn terug in de gekledere collecties.
We gaan naar een silhouet met hoge taillebroeken.

In het casual verhaal, horen naast de strakkere slimfit, ook de straight, baggy broek, de bootcut en widecut.
Bij langere bovenstukken en tunieken horen nog steeds de strakkere broeken, op de kortere bovenstukken dragen we
vaak de wijdere broeken en bij de hoge taillebroeken worden de bovenstukken geheel of gedeeltelijk in de broek
gedragen.

Lengte van de rokken en kleedjes, van kort naar knielengte tot lang, alles kan!

De lange alsook de iets kortere mouwloze gilet is terug!

Ook de debardeur is nog steeds aanwezig in het modebeeld.

De bodywarmer in geklede of sportieve uitvoering, kort of lang.

Pakken voor vrouwen: Het broekpak is terug!

Keep it simple: deze winter heel veel wolwit en lichte beige tinten

De jumpsuit blijft heel aanwezig deze winter

Minder maar beter: Wat hebben we daadwerkelijk nodig? Een trend die zich doorzet.
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”
Er wordt meer aandacht besteed aan duurzaamheid (sustainability), eerlijke productie (fair trade),… Soms zie je ook
statements op de kledij.

Het onafhankelijke keurmerk biedt u de zekerheid dat de katoen in dit product conform de
internationale Fairtrade-normen is gecertificeerd.
Bewust kopen: let bij uw volgende aankoop ook op andere producten met het Fairtrade-keurmerk.
Ze bieden u allemaal steeds iets bijzonders: het goede gevoel met uw aankoop de levens-en
arbeidsomstandigheden van de producenten op deze wereld te verbeteren.

We zien ook bij de herencollecties veel van deze thema’s en tendensen 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!
We wensen jullie een herfst-winter toe,

Greetje en Marieke ☺

