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EEN FIFTIESJURK
VOOR ALLE LEEFTIJDEN
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Niets zo fijn op een grauwe herfstdag als een jurk waar je vrolijk van wordt. Very Marilyn 
Monroe, très 2010. En kijk, dit jaar worden we overspoeld door een overvloed aan mooie jurken, 

vaak geïnspireerd door de jaren vijftig. Let echter op voor een te truttige look: kies de 
juiste schoenen en hou de accessoires sober. 
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Deze herfst reikt de rok 
tot net onder de knie. 
Draag hem het liefst 
met schoenen met een 
hakje. Platte schoenen 
en ballerina’s geven een 
oubollig effect. 

Ook erg hip: kokette 
driekwartmouwtjes. Een 
zegen voor veel vrouwen die 
een haat-liefdeverhouding 
onderhouden met hun 
armen. Een glitterjurk 
vraagt geen extra 
accessoires: combineer met 
fijne panty’s en schoenen in 
een knalkleur.

Prints zijn het mooist 
met panty’s en 

schoenen in eenzelfde 
kleurnuance. Vermijd 
extra accessoires. Het 

haar wordt voortaan 
opgestoken, een strenge 

bril zorgt voor
een instant 

Mad men-look.

Jonge meisjes zijn 
onweerstaanbaar met 
een klassiek jurkje, 
dat best wel kort mag 
zijn. Combineer met 
opvallende panty’s 
en schoenen in 
edelsteenkleuren.

 Oudere dames met een 
jong hart laten zich niet 

intimideren door een maatje 
meer en kunnen gerust een 
fiftiesjurk aan, graag met 

een geprononceerde taille en 
een wijde rok. Zo wordt het 

silhouet slanker,
raar maar waar.

Jurk, Nicolas Woit, € 350
Panty’s, Wolford, € 26

Schoenen, 1.2.3, € 149

Jurk, Dries Van Noten, € 775
Schoenen, Isabel Marant, € 425

Panty’s, Falke, € 24

Jurk, Xandres, € 199
Schoenen, 
Shoe Discount, € 24,99
Panty’s, Falke, € 18
Bril, Theo, € 300

Jurk, Hampton Bays, € 219
Schoenen, AGL, € 193
Panty’s, Wolford, € 38

Jurk, Dries Van Noten, € 435
Pumps, Veronique Branquino, 
vorige collectie
Panty’s, Wolford, € 39
Bril, Theo, € 345
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