


Ontdek de nieuwe EXTENDED FAMILY

collectie van Studio Anneloes 

online en in de winkel.

How to Style
SPRING LOOKS
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D E  B R E T O N S E

S T R E E P

"Pas in 1917 gaf niemand minder 

dan Coco Chanel het shirt een echte

mode-boost door het mannen shirt

te dragen!"

Waar komt de Bretonse streep
vandaan?

De bekende streep was

oorspronkelijk het tenue van de

Franse zeelieden. Het was dus een

echte marine look. 

Volgens de legende

verwijzen de 21 strepen van

de trui naar iedere

overwinning van meneer

Napoleon Bonaparte. Niet

alleen wist iedereen dat een

Bretonse streep drager bij de

marine hoorde, maar het

shirt was ook makkelijk te

herkennen als er iemand

overboord sloeg.



WWW.NATHALJA.NL

BLAZER € 139,95
JURK € 149,95

TOP € 89,95
JEANS € 99,95





P R I N T

C L A S H I N G

Prints: ze zijn er in alle soorten en
maten. 

Strepen, ruiten, stippen, bloemen en
héél veel dierenprints.

Maar wat doe je als je niet kunt
kiezen? “Je mag in ieder geval nooit
meerdere prints combineren in een

outfit” Hell no!
Combineren kun je leren, dus dat
gaan we ook zeker doen. Als je

prints op de juiste manier combineert,
heb je juist een hele fashionable

outfit te pakken. En laten we eerlijk
zijn: ‘a little print never killed

nobody’, dus daarom vertellen wij je
hieronder precies hoe je prints

heerlijk kunt clashen en matchen!
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DIVERSE POPPY BLOUSES
VANAF € 99,95

WRAP TOP € 99,95
CHECK PANTS  € 119,95
JEANS JACKET € 119,95



CAPRICAPRICAPRI
PERFECTPERFECT

SMALL DOT CAPRI € 89,95

De Upstairs small dot capri van Studio Anneloes zou zomaar
in de kast kunnen hangen van een modeblogger, want dit item

is hot! Met mensen als Kim Kardashian die het
wielrennerbroekje een trend lieten worden, past deze broek

natuurlijk perfect in hun fashionstraatje. Die van ons is wel nét
wat comfortabeler. Het is namelijk gemaakt van onze

vertrouwde en comfy travelstof. Dit in combinatie 
met de heerlijke minimalistische stippen maken het een echte
musthave! De broek is gebaseerd op de upstairs, maar is dan

een stukje korter. 


