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Deze week had ik het voor het eerst koud. En dat is wennen. Ik neem met pijn in mijn hart afscheid 
van deze mooie zomer. Het najaar dient zich toch echt aan. En dan sta je weer voor je garderobe en 
komt het weer aan op het combineren van outfits en het doorpassen van kleding waarvan je hoopt 
dat het nog een seizoen mee kan. Dat kan soms best wel stress opleveren. 

IK WEET… dat veel vrouwen combineren heel lastig vinden 
en dat ze twijfels hebben over hun outfits, wat ze onzeker 
maakt en een ongemakkelijk gevoel geeft. 

IK HOOR... dat ze vragen hebben over waar je toch die 
outfits koopt waar je jarenlang plezier van hebt! Wanneer 
ze bij je kleuren, wanneer ze perfect zitten, wanneer ze 
passen bij jouw uitstraling en uitdragen wie jij bent. Dan 
pas heb je grip op je garderobe. Je neemt het heft zelf in 
handen. Jij volgt de mode niet, maar de mode volgt jou.

Als je jezelf hierin herkent… zou je jezelf dan een kleur- en of stijladvies gunnen om hier 
stappen in te zetten en af te rekenen met al je twijfels? Waarom nog wachten? Dress up & shine... 
dit najaar al.

Om je een beeld te geven van de najaarscollectie heb ik een overzichtscollage gemaakt van de 
laatste mode en zie je misschien al items waar je jezelf helemaal in ziet lopen.

Wat zijn de thema’s voor het najaar en de winter 
Seizoenen vervagen en duurzaam geproduceerde kleding wordt steeds belangrijker. Consumenten 
zijn bereid om meer te betalen voor kwalitatief goede kleding. Deze items gaan jaren mee, een 
tijdloze uitstraling is dus van essentieel belang.



Verder is het vooral voortborduren op trends die al langer het modebeeld 
bepalen. Blijvende modetrends zijn bijvoorbeeld: de trenchcoat, het bikerjack, 
wijde broeken, een hoge taille en overknee laarzen. Zwart, bruin, grijs en wit zie 
je veel terug als basiskleuren die je weer kunt combineren met rood, okergeel, 
groen, kobaltblauw en roze.

Opvallende schoenen met dierenprint, rood of wit of no nonsens boots, laarzen in allerlei 

hoogtes. 





Materialen, dessins en kleuren
Als nieuwkomer zien we de kleur ultraviolet. 
Andere trendkleuren zijn: donkerrood, roze, 
kobaltblauw, groen, en okergeel. Ruitvormige 
dessins, bont en dikke tweed stoffen geven je een 
echt wintergevoel. Daarnaast is er ruimte voor 
kant, rijk gedecoreerde stoffen, fijne materialen 
en dierenprints. Er is veel goud- en zilverkleurig 
borduursel.

In mijn volgende nieuwsbrief:
Wat maakt dat een kledingstuk jouw beste vriend 
wordt?
Kortom; wat is het geheim van een goede aankoop?

Wens je een behaaglijke herfst met mooie 
kleuren en een najaarszonnetje toe

Marisa 

Ga naar mijn website www.colorconnecting.nl


