The look – høsten 2013
Anvendelig, enkel og avslappet - slik beskriver Lindex designavdeling høstens kolleksjoner. De viktigste nøkkelplaggene og materialene for
sesongen er alle i jersey og trikot, vi finner mengder av herlige og varmende strikkeplagg, den nye coatiganen, den korte jakken og
selvfølgelig jeans. For komplett lookbok klikk her !

"Høsten hos Lindex handler om behagelige plagg som leker med volum og silhuetter på en spennende måte. Kombiner en twist & drape top
med et par jeans og en coatigan og din nye høstlook er klar", sier Nina Starck, designsjef Lindex.
Easy jersey
I sesongstarten, når sommervarmen fortsatt henger igjen men høsten definitivt nærmer seg, blir ulike typer av jerseymaterialer perfekte til å
begynne og bygge din høstlook med. Lag på lag er nøkkelen for den kule stilen, der vi gjerne fortsatt viser våre sommerbrune og bare ben.
Draperte kjoler, både lange og kortere, med twist & draperinger samt topper, også disse med twist & draperingsdetaljer, danner basen og
kombineres med korte og slitte jeans-shorts samt armyskjorten som brukes i stedet for en jakke.
På fargepaletten merkes fremfor alt ulike nyanser av hvitt, gråmelange, khakigrønt, oliven, sort og rosa. Der mønster forekommer er det oftest
ulike typer fjær.
Forever jeans
Det finnes få plagg som er og blir basen i alle motebevisste kvinners garderobe - jeansen regnes definitivt som et av disse elskede
plaggene.Høstens jeanssilhuett begynner å gå bort fra ”second skin”, eller skinny look, som har dominert de siste sesongene. Vi ser i stedet
oftere en mer tradisjonell, klassisk passform på jeansen. Disse blir en av de viktigste byggestenene for en feminin look, der den kule stilen fra
avenyene i Paris kombineres med den avslappede looken fra Los Angeles. Jeansen, et av høstens nøkkelplagg, matches med denimskjorter,
jakker i materiale med tweedfølelse, bluser og topper i blonder eller strikkede gensere.
The great knits
Strikkede plagg er alltid aktuelle for høst- og vintersesongene, og enda mer enn vanlig denne høsten. Strukturer, som flette-, patent- og
ribbestrikk, jacquardmønstret, mikset og twistet – variasjonene er mange i høstens strikkede mote. Det samme gjelder modeller – langt, kort,
med mer lengde bak enn foran, mer eller mindre volum og mye av ulike detaljer som polokrager, rund- eller v-hals. Coatigan – en nyhet for
sesongen, er noe midt mellom en kåpe og en cardigan. Selvfølgelig matches høstens strikkede plagg med strikkede accessoirer som skjerf og
luer.
Holly & Whyte
Designteamet for høstens Holly & Whyte kolleksjon har vendt tilbake til England og spesielt den engelske landsbygden for å hente sin
inspirasjon. Resultatet er en rik fargepalett med mye grønt, marineblått, rødt, oransje og rosa, kamelbeige og naturhvitt, samt valg av
materialer som fløyel, tweed og andre ullkvaliteter.
Nytt for høsten er de søte dyremotivene i intarsia samt ulike typer av jacquardmønster og argyle-ruter på strikkede plagg. Stripete og
flettestrikkede gensere er selvsagte deler av Holly & Whyte kolleksjonen.
Black Pant Collection
Noe som alltid regnes som et av de viktigste plaggene i hver kvinnes garderobe, er de sorte buksene. Til høsten lanserer Lindex The Black
Pant Collection – kolleksjonen med alle de ønskede passformene. Alle vil komme til å finne sin favoritt blant de sorte buksemodellene: den
smale fem-lommersmodellen, den klassiske buksen med vidde øverst, smal nederst og den vide slacksen.
”Velg din favorittmodell og kombiner med den lille jakken, et must for akkurat denne høsten, så har du en stilig keylook for hele sesongen”, sier
Nina Stark, designsjef hos Lindex.
For komplett lookbok klikk her!
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