
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tips voor overzichtelijke kledingkast 
 

Hoe maak je je kledingkast overzichtelijk zodat 
je snel vindt wat je zoekt? 
 
 

 Hang kleding soort bij soort; alle broeken bij 
elkaar, rokken, blouses en jasjes en daarna alles 
van een lichte naar een donkere kleur; zo vind  je 
direct je rode blouse  

 Hang alles op dezelfde hangers voor een rustig  
beeld in je kast; zo zie je namelijk eerder het rokje 
dat je zoekt ipv een oerwoud van hangers 

 Hang niets dubbel op één hanger; hoe makkelijk 
verdwijnt je favoriete shirtje! 

 Maak aparte stapeltjes van je shirts korte mouw, 
lange mouw en leg ze op kleur  

 

Uitdaging:  
Start het nieuwe seizoen 
met een opgeruimde  
kast en voorkom gezoek. 
Enne…  
wel bijhouden hè! 
 

              

                                                                                     

Agenda: 
 

 13 okt. en 6 nov. 
Inloopspreekuur bij  
Quincy Naaistudio  
Afspraak maken is  
niet nodig! Lees meer>>> 
 

Workshops:  
 

Styling Tips en Trucs  
 15 of 17 november 

Kleurstyling 

1 november 

Make-up  

 16 oktober 

Feeststyling 

 26 nov. 2x of 29 nov. 

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) 
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Hoe knoop ik mijn dikke wollen shawl?  
Vraag van Sanne uit Enschede (Als dank mag zij een lippenstift  

van Ego-cosmetics  uitzoeken)  
 

 

 

Eén van de trends op dit moment is het  

dragen van grote wollen shawls of  

omslagdoeken. Maar hoe draag je ze nu het  

makkelijkst?  

Sanne vertelde mij dat haar zelfgebreide shawl  

te dik is om er een knoop in te leggen. Laat ze de 

shawl loshangen dan glijdt het van haar schouders.  
 

 

Oplossing: Maak de shawl (of omslagdoek) met een  

speld vast, bijvoorbeeld met deze gekleurde van  

Flying Tiger. Het prikt makkelijk door het breisel  

en je voegt ook nog een kleur-accent toe! 

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

Trends najaar-winter ‘Wat blijft’ versus ‘Wat komt’ 
 
Enkele Highlights:  
 

 Knalkleuren versus Herfst-tinten 
 Oversized is nice 

 De seventies are back!  

 Denim in vele variaties 

 Veterschoenen voor vrouwen  
 
Meer weten? Lees ook mijn Weblog serie over de nieuwste 
trends van najaar-winter 2015-2016  
 
 Waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Op straat, in de winkels, op de 

Modefabriek in Amsterdam, tijdens de trendlezing van trendanalist 
Christine Boland, maar ook bijvoorbeeld uit De Elsevier Stijl. Deze 
kunnen jullie trouwens ook bestellen >>> Elsevier Stijl editie Vrouwen en 
Mannen 

 

Beste lezers,  

 
  
 
 
 

 

   

upertip: 

 

 

 

 

 

 

Dit is de oktober editie van de StijlFlits van  

S-Kwadraat vol met nieuwtjes, wetens- 

waardigheden, tips en activiteiten.Tot nu toe 

hebben we een mooie nazomer, maar de  

herfst zal toch komen. De winkels hangen in  

ieder geval vol met de nieuwe collecties.  

Welke versie van jezelf ga jij laten zien?  

Ik geef je graag wat inspiratie. Veel leesplezier! 

 

 

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! 
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