Nooit

MEER
EEN

M I S KOOP
Een geslaagde aankoop vraagt om strak beleid. Zo voorkom je miskopen

1

en modeflaters voor eens en altijd. Met deze 8 top-tips 9 gouden regels
en 7 must-haves, moet dat zeker lukken.
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Koop geen kleding tijdens de lunchpauze.
Dat zijn meestal impulsaankopen, ingegeven door irritatie op de werkvloer, frustratie
over een ruzie thuis, verveling of meligheid.
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Een kledingstuk kan
fantastisch lijken in
een mooie winkel,
bij het juiste licht en
perfect gestyled en gestrikt
door een overtuigende verkoopster. Maar hoe fantastisch
is datzelfde item in het harde
daglicht of in die rommelige
kast thuis? Bedenk eerst ook
drie gelegenheden waarvoor
het geschikt zou zijn, alvorens
naar de kassa te rennen.
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Reorganiseer je garderobe minimaal
twee keer per jaar grondig. Vier keer
per jaar – tegelijk met de seizoenen
– is nog beter. Breng kleding die
ongedragen blijft naar de tweedehands winkel.
Investeer vervolgens het verdiende geld in
nieuwe aankopen. Sommige vrouwen zweren
zelfs bij een garderobekast met maar vijftien
perfecte b
 asisstukken. Tja, wat moet iemand
eigenlijk ook met vier zwarte broeken?
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Koop nooit schoenen met
de gedachte dat ze nog wel
meerekken of flink uitlopen.
Laat kleding die te klein is
ook gewoon hangen, die paar
kilo te veel verdwijnt meestal
niet spontaan.
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Mode

TREND
BOEK

 ij twijfel tussen twee maten:
B
kies liever voor de grotere variant,
innemen kan altijd nog en is
makkelijker dan laten uitleggen.
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Check voor het
winkelen eerst de
kledingkast. Wat heb
je werkelijk nodig? En
wees streng: passen die
favoriete kledingstukken
nog wel bij je? Sommige
items staan met de jaren
ineens minder leuk. Of
juist weer beter dan eerst.
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Toch een flater geslagen? Organiseer
eens per seizoen een ‘swapshop’,
oftewel een kledingruilparty. Gezellig,
inspirerend en vooral: heel duurzaam.

Kijk niet wat
de trend is,
maar naar of
het stáát. Schotse ruiten
zijn leuk, maar slechts
weinig mensen komen
er goed mee weg. Van
knielaarzen knappen ook
niet veel vrouwen op. En
ga niet af op de mening
van de verkoopster die
zegt: ‘Dit truitje heb ik zelf
ook’. Of: ‘Dit is mijn best
verkochte item.’

D E G OU DE N R E G E LS VAN D E U ITV E R KO OP
Heerlijk, al die afgeprijsde
artikelen! Maar de kans op
miskopen neemt toe. Hoe
houd je overzicht in de sale?

• Begin weer met een inspectie•
•

ronde van de kledingkast. Wat
heb je al en wat nog niet?
Maak een lijstje.
Wees streng: is het een echte

•

•

aanwinst of is het het zoveelste
truitje? Kies ook niet te snel
voor iets heel opvallends, na
drie keer dragen is de lol er
vaak al van af.
Bedenk hoe vaak iets gedragen
gaat worden. Dan kun je uitrekenen wat de prijs per draagbeurt is. En of de aanschaf dus
de moeite waard is.
Zorg dat je ’s ochtends vroeg

•
•

op de stoep staat, na lunchtijd
wordt het steeds drukker. En
ga bij voorkeur doordeweeks,
als het even kan.
Doe iets aan wat gemakkelijk
aan- en uitgaat. Een sweater,
bijvoorbeeld. Past ook makkelijk op een broek of rok.
Ga met een vriendin of winkel
alleen. Hoe meer mensen erbij
zijn, met des te meer dingen

•
•

kom je thuis die je misschien
niet gekozen had als je alleen
was geweest.
Bedenk van tevoren goed of
je het kledingstuk ook gekocht
zou hebben als er geen korting
op zou zitten…
Tot slot, neem na anderhalf uur
even pauze. Om tot bezinning
te komen en je goede humeur
te behouden.
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De

ZEVEN KLASSIEKERS
DIE IN ELKE KAST THUISHOREN

1

DE T R EN CHC OAT
Maakt vrouwelijke outfits
krachtig en geeft ook een wat lossere look een vrouwelijke accent.
Heel handig ook, gezien het Hollandse weer.

2

HET WI TTE OVERHEM D
Simpel, fris en stijlvol. Geschikt voor elke leeftijd. Een getailleerd model flatteert – mits je figuur
het toelaat – en een los vallend
mannelijk exemplaar is sexy en
nonchalant.

3

EEN GO EDE JEANS
Eentje is genoeg. Laat je niet
verleiden tot tien vrijwel identieke
exemplaren. Investeer in die ene
allermooiste of een goede tweedehands.
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EEN CO LBERT
Donkerblauw of zwart, lang of
korter vallend: een colbert maakt
een outfit af. In combinatie met
een jeans of losjes over de schouders bij een feestelijke jurk.

Libelle’s modevlogger en chef
mode Françoise
vertelt op Libelle TV hoe
je de perfecte garderobe
samenstelt.
libelletv.nl/perfecte-garderobe
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E EN KASJMIEREN TRUI,
VEST OF TW INSET
Het is even een investering, maar
het is het dubbel en dwars waard.
Kasjmier is een van de meest exclusieve materialen, gemaakt van
het haar van witte geiten. Kasjmier
is warm in de winter, koel in de zomer, het kreukt niet en wordt door
het dragen alleen maar zachter en
mooier.
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H ET PERFECTE
ZWARTE JURKJE
Geen enkele vrouw kan zonder,
echt niet. Het perfecte zwarte jurkje ziet er voor iedere vrouw anders
uit. Een paar tips: zorg dat je figuur
er goed in uitkomt. En de kracht
zit vaak in de eenvoud en in de
stofsoort. Een niet kreukende stof
is het mooiste. Vermijd daarom
honderd procent katoen.
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 EN HORLOGE OF
E
AND ERE EYEC ATCHER
Voor dit laatste advies geldt vooral:
draag niet wat in de mode is, maar
wat bij je past.

TIPS VOOR
IN HET PASHOK
1

Neem van alles twee maten mee.
Dat voorkomt weer een zoektocht
door de winkel naar die andere maat.

2

Ga altijd even zitten in het pashokje.
Kreukt het niet? Kruipt het niet op?

3

Neem een foto van jezelf voor
de spiegel vanuit alle hoeken.
Irritant, maar wel de moeite waard.
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