JOUW PERFECTE
ZWART JURKJE
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Vind de jurk die je altijd aankan

Deze vintage jurk uit de
jaren '50 is een unieke
vondst

Met een los satijnen
lint wissel je
makkelijk van stijl
Investeren in een mooie jurk
van goede kwaliteit loont. Door
met verschillende accessoires te
combineren, maak je hem geschikt
voor bijna iedere gelegenheid. In veel
winkels is er wel een zwarte jurk te
vinden, maar echt bijzonder zijn de
vintage items - die zijn goedkoper,
maar vooral uniek.

Altijd een geschikt model voor
jouw figuur
Kort, lang, A-lijn, V-hals of asymmetrisch, je
kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat.
Natuurlijk kies je een model jurk dat past bij
jouw lichaamstype. Simpel is slim, dan kun je
met schoenen en accessoires steeds weer
een andere look creëren.

Zo kies je voor kwaliteit
Als je tegen de perfecte zwarte jurk
aanloopt, wil je er natuurlijk zo lang
mogelijk plezier van hebben. Check
daarom of je favoriete item in de winkel
ook van goede kwaliteit is. Zijn alle naden
goed gestikt? Loopt de rits soepel of zijn de
knoopsgaten goed afgewerkt? Ook de stof van
de jurk bepaalt of hij lang goed blijft. Als het
even kan, kies dan een stof die geen speciale
behandeling nodig heeft. Zijde is daarom
bijvoorbeeld een afrader. Grotere kans dat je
hem dan vaak gaat dragen en hij lang meegaat.
Check hiervoor het label met wasvoorschriften.
Wil je écht duurzaam bezig zijn, dan kies je
stoffen van gerecyclede vezels. Die komen het
beste uit de bus bij het onderzoek dat Milieu
Centraal deed naar kledingmaterialen en hun
impact op het milieu. Ontdek de impact van
stoffen op
milieucentraal.nl/kledingmaterialen.

Van rouwkleed naar klassieker
in ieders kast
Vroeger werd de kleur zwart vooral gekoppeld
aan rouw. Tot Coco Chanel de modewereld
veranderde in de jaren '20. Sinds haar zwarte
jurken de catwalks veroverden, durven
ontwerpers meer te experimenteren. Nu is
de zwarte jurk niet meer weg te denken uit
de mode. Een tijdloze klassieker die in de
garderobe van iedere vrouw thuishoort.

Een jurk die nét boven
de knie of er juist
nét onder valt, kun
je naar de meeste
gelegenheden dragen

Kies een tijdloos
model waar je figuur
mooi in uitkomt
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