
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Reina’s & Simone’s Kledingruilparty voor de 
maten 36 – 56, dus ook voor plusmodels!  
 

Onlangs heb ik samen met Reina voor het eerst een 

kledingruil georganiseerd. Wegens succes gaan we dit in 
het najaar opnieuw doen op 18 sept. en 2 okt.  
 

Nelly: Nieuwe kledingstijlen uitproberen. Vrouwen die met 

je meekijken en ook nog bedenken hoe kleding vermaakt 
kan worden. Een feestje!  
Marjolein: Andere kleuren en nieuwe kledingvormen. Dat 
kan je hier uitproberen en ruilen inclusief advies van 
experts. 

Kledingruil = het nieuwe shoppen 
 

Gaan wij je ontmoeten voor onze spiegel? 

Stijlvolle groet van Simone en Reina 
 

Nieuwsgierig?  Lees meer >>> over deze ruilparty 

              

                                                                                     

Agenda: 
 

 18 sept. en 13 okt. 
Inloopspreekuur bij  
Quincy Naaistudio  
Afspraak maken is  
niet nodig! Lees meer>>> 
 

Workshops:  
 

 30 september of 1 oktober  
Van Catwalk tot Kledingkast   

 12 september of 4 oktober 

Styling Tips en Trucs  
 8 of 20 september 

Kleurstyling 

 19 september 

Make-up  

Andere data en meer info >>> agenda 
 

Voor andere workshops, info. en opgave zie: S-Kwadraat 

In overleg is veel mogelijk! (oa. data, locatie en groepen vanaf 4-8 personen) 

 
 S-Kwadraat Imago Stylist   Simone Beune-Tiehatten  Horstlindelaan 10  7522 JD Enschede  053-4301626  06-24650849 

 K.v.K.: 08.17.98.58   Info@S-Kwadraat.com   www.S-Kwadraat.com  Lees ook mijn: Weblog  Volg mij ook op:  Twitter en  Facebook 

 

 

 

 
 

Ik heb een grote cupmaat en wil dat graag camoufleren.  

Welke bikini past bij mij?  
Vraag van Diane uit Enschede (Als dank mag zij een lippenstift van Ego-cosmetics  uitzoeken)  
  

 Kies voor een stevige cup met beugels 

 Zorg ervoor dat de cups je borsten voor het grootste  

deel bedekken 

 Kies voor stevige, verstelbare schouderbandjes 

 Draag een donkere kleur als je ze minder wilt  

laten opvallen 

 Een draperie-effect leidt de aandacht af van je borsten 

 Kies voor effen kleuren, kleine prints of kleine details 

Vermijd : 

 Triangeltops en bandeaus en smalle schouderbandjes 

Andere tips voor badkleding >>> lees meer 

StijlFlits  juli 2015 (verschijning 4-6 keer per jaar) 

Ik ga op reis en ik neem mee… 
 

Is je vakantiekoffer ook altijd te klein? 
Komt je kleding ook altijd gekreukt uit je koffer? 
Hier een paar tips… 

 

 Om te voorkomen dat je kleding bij het uitpakken gelijk een strijkbeurt 
nodig heeft, kun je het beste je kleding opgerold in de koffer doen. Rol bij 
kwetsbare stoffen een plastic zak mee, je zult zien dat je geen strijkijzer 
nodig hebt. 

 Gebruik speciale schoenzakken. Door je schoenen in speciale sluitbare 

zakken te doen voorkom je dat er per ongeluk schoensmeer of ander vuil 
op je vakantieoutfit terecht komt. (Te koop op de markt en bij de 
schoenmaker) Je kunt natuurlijk ook een gewone plastic zak gebruiken. 

 Gebruik de holtes in je schoenen om bv. sokken of andere kleine 
kledingstukken opgerold te “verstoppen”. Zo vul je echt alle ruimte in je 
koffer en houd je tevens je schoenen in vorm. 

 Handdoeken e.d. kun je, om veel ruimte te besparen, verpakken in 
speciale luchtdichte zakken. Dmv. van de zuigkracht van je stofzuiger 
haal je alle lucht uit de zak waardoor het formaat aanzienlijk slinkt. 
Gezien op bij de Blokker en bij de Makro.  
 

 Kijk ook eens naar de handige tips van Wehkamp in het volgende filmpje:  

>>> meer vakantiekoffertips 
 

Fijne en stijlvolle vakantie! 

Beste lezers,  
Dit is de juli editie van de  

StijlFlits van S-Kwadraat vol met  

nieuwtjes, wetenswaardigheden, tips  

en activiteiten. Met de vakantie- 

maanden voor de deur ook aandacht  

voor de vakantiekoffer en de Supertip.  

Veel leesplezier en een fijne vakantietijd! 

 

Oproep aan jullie, voor jullie:  
 

Laat mij weten over welk  
onderwerp jullie een Supertip  
willen krijgen in de volgende  
editie. De leukste inzending  
wordt beloond met een …?   
Mail je vraag naar mij! 

 
  
 
 
 

 

   

upertip: 

 

 

 

 

 
Swop till you drop! 
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