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Trendwatcher en modestylist Jolanda Oskam blikt vooruit:
welke looks zijn deze herfst hot en welke not?

INTO THE FUTURE

Into the future met een simpele,
doch stijlvolle slipdress (een
blijvertje) van Isabel Marant,
elegant verpakt in een champagne organza trenchcoat van
Studio NK (a high end classy
brand to remember). Afgestyled
met furry comfi heels van
Feraggio (let op hun nieuwe
designs, ze zijn verrukkelijk).
(Sieraden, privébezit.)

SEE THROUGH IS HAPPENING
FASHIONKRIEBELS HEB IK ALTIJD in mijn buik, ik
ben er zeg maar mee geboren. De ene keer fladderen
ze fast, de andere keer slow. Soms vind ik een trend
helemaal hot, en soms mwah of het is een kwestie
van even wennen. Ik wennen? Ja, want ook als stylist
spring je niet bij alles een gat in de lucht. Wat ik wel
doe, is mijn creativiteit inzetten en daarbij de grens
opzoeken van wat bij mij past.
Aan het eind van september wordt het tijd om
de zomer achter ons te laten en vooruit te blikken
naar het herfstseizoen. Noem het een frisse start, een
nieuw hoofdstuk, het is hoe dan ook het moment om
de fashionbalans op te maken en letterlijk ruimte te
creëren voor nieuwe looks in je hoofd en kast. Fashionable herfstkriebels, noem ik het.

STIJLVOLLE INTEGRATIE

Normaliter ben ik niet zo van de lijstjes, maar het komend seizoen zijn er een aantal items die je wat mij
betreft niet over het hoofd mag zien. Ik daag je uit
om deze stijlvol te integreren in je garderobe. In de
stijl die jij het leukst vindt en die bij jou past – en dan
bedoel ik dus niet deze een op een te kopiëren van de
catwalk.
1. COWBOY BOOT

De good old cowboy boot is terug van weggeweest, en
hoe! Hoog, laag, met scherpe punt en vooral veel lak
en kleur. Ik heb mijn nineties rode boots alweer van
zolder gehaald, want wie wat bewaart, heeft wat.
2. FURRY

De furry coat kennen we al, maar wat dacht je van
een furry bag of oversized multikleur shawl (check
Dries van Noten). Voorkeur voor pantoffeltjes? Jammer dat ze geen hak hebben? Niet getreurd: Feraggio
brengt je furry hoogehakte muiltjes die ook nog eens
übercomfi lopen.
3. REGENBOOG

Be pride in het najaar, door alle kleuren van de regenboog liefst tegelijkertijd te dragen. Ik ben fan van de
gebreide en felgestreepte trui van Acne.
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DOORKIJK

Met stip op nummer één en ondertussen in mijn
fashionhoofd verankerd: transparantie. Een trend die
al een tijdje is doorgedrongen tot de modegelederen
en zich razendsnel heeft doorontwikkeld. Niet alleen
in kleding, maar ook in accessoires zoals de Célineshoppingbag, verweven in het straatbeeld en door
menig merk gekopieerd.
Transparant dus. Wat begon met de transparante regenjas in een waterafstotend stofje wordt
heden ten fashion dage in allerlei trendy gedaantes
doorgevoerd. Toegegeven: in eerste instantie een dramatische flashback naar mijn middelbareschooltijd.
Zwetend op de fiets in de regen, vlak voor school het
regenpak uittrekken – want niet fashionable – en dan
alsnog zeiknat het schoolplein op fietsen. Gelukkig is
daar nu de modische regenjas in ademende stoffen en
helemaal happening. Je combineert de jas overigens
gerust met een denim en colorblocking coltruitje. Ook
als het niet regent.

Organza jas (StudioNK),
Jurk (Isabel Marant via Salon
Heleen Hulsmann), Oorbellen
(StudioNK)

ALLURE EN FLAIR

Nog zo’n heerlijke variant: transparante organza. Een
stof die we kennen als pompeus en volumineus maar
die, zo blijkt, ook best een tandje minder kan. Mits op
de juiste manier toegepast in een design dat instant
allure en flair creëert. Happy me, ik zie volop potentie
en mogelijkheden om deze trend in mijn eigen stijl
door te voeren, et voilà, een nieuwe look is geboren.
De see through toch niet voor jou weggelegd? Laat
dan in ieder geval dit seizoen een frisse blik door je
kast gaan en kijk vooral ook eens achterin. Wie weet
word je verrast met items van weleer die ineens weer
helemaal on fire blijken te zijn. Al dan niet met een
kleine aanpassing of knipoog. Ik zeg: doen hoor!
Want de letterlijk donkere dagen die we tegemoetzien
vragen meer dan ooit om een creatief sausje op straat,
kantoor of in de kroeg. Ik laat de herfstwind dit seizoen heerlijk langs mijn organza trenchcoat waaien.
Waai je mee?
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Op Instagram @joinspirations geef ik je dagelijks
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