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In deze rubriek stoppen de genadeloze stijldokters Linda Van Waesberge en Gerrie Soetaert
gewillige slachtoffers in een nieuw kleedje.

Marcia

is een mooie, actieve vrouw met een
maatje meer en is best nieuwsgierig
naar wat we voor haar in petto
hebben. Bovendien vindt ze dat
ze een te korte hals heeft. We zien
haar hier in de stijl die ze meestal
draagt, heel gangbaar maar een
beetje oubollig. Dat kan beter! En
meteen leren we les nummer 1: EEN
KORTE HALS VERDRAAGT
GEEN KORTE HALSKETTING.

FOUT

VOOR

De combinatie van een
wijde tuniek met een
broek wordt door veel
vrouwen gekoesterd. Ze
verkeren in de waan dat er op die
manier minder rondingen te zien
zijn. Daarover nog een extra laagje is
al helemaal uit den boze, niet doen!
Dit is een saai silhouet en flatteert
niet, we gaan op zoek naar beter.

BETER

Een aansluitend truitje met een
los vallende maar goed gesneden
tuniek in dezelfde tinten als de trui
en de broek. Deze combinatie zorgt
voor meer evenwicht in het silhouet.
Kies voor een grote en
opvallende handtas, die
trekt de aandacht en
oogt moderner. Let op het
halssnoer dat de ronding van het
decolleté volgt en niet te hoog in de
hals mag. Met schoenen in dezelfde
kleur als de broek lijk je ook groter.

BEST

Marcia zou er zelf nooit aan denken
een zachtgrijze gedrapeerde jurk te
passen, maar dat is precies wat we
haar aanraden omdat ze zo mooi bij
haar haarkleur past. We combineren
met een prachtige jas in dezelfde tint
en maken het geheel af met een lange,
opvallende halsketting. Een dieper
decolleté, liefst een V-hals, geeft
altijd een mooier effect: drapages zijn
elegant en ideaal om een en ander
te verdoezelen.
Vergeet ook de schoenen
niet. Het is een misvatting
dat gemakkelijke
schoenen een beetje
ouderwets zijn. Deze,
bijvoorbeeld, hebben een klein hakje
en door het riempje oogt Marcia
in een klap zeer modern. Marcia is
om te stelen en blij verrast is ze het
helemaal met ons eens.

We gingen winkelen in Leuven bij Opus II (www.opus2.be) en Profiel (www.profiel-leuven.be), allebei in de Mechelsestraat.
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