
Når påfugle går på restaurant
Af Rikke Agnete Dam

Vaniljenuancen er god til både pink, grøn og turkis. Og kjolen er ideel
både til en afslappet sommerdag med flade sandaler og en aften ude.

Kjole fra House of Dagmar til 2573 kr.

Efter en vinter i flade sko. Sko fra Alexandre Vauthier til 5615 kr.

Fra nyt dansk mærke med bæredygtigt
og kropspositivt fokus. Bodystocking

fra This is Bene til 1930 kr.
Lad jeans være i lys forårsklar denim.

Fra Agolde til 1785 kr.
Flowermarket hedder printet passende nok.

Nederdel fra Stine Goya til 1400 kr.

Pink denim. Svært ikke at elske. Taske fra Chanel til 21.790 kr.

Hej igen, lille sorte. Nu i silke med asym-
metrisk udskæring. Fra Operasport til

2230 kr., fås fra maj.

Hvide sneakers med sort detalje. Findes også i
neon til de modige. Fra Tom Ford til 4835 kr.

Sort klassiker i økologisk bomuld. Fra Wood Wood
til 1000 kr.

Twist poloen med print. Fra Missoni til 3570 kr.

Så skal det bruges igen, kreditkortet. Kredit-
kortholder fra Acne Studios til 800 kr.

Olivengrøn udgave af overgangsfrakke til 3400 kr.

Lysende blå klassiker. Fra Les Deux til 699 kr.

St. Bededags-weekenden
kan passende bruges til at
gå på restaurant. Iklædt en

gentænkt klassiker som
poloen og gerne med

accessories, der larmer lidt 

Lad en sort eller råhvid
kjole være den enkle,
brugbare base for en

farverig taske og et par
spektakulære stiletter

EN MIDDAG
UDE

GÅ EFTER tøj med
en særlig detalje
som en asymmetrisk
udskæring, markant
krave eller en dra-
pering. 

LAD GERNE TØJET
være det ensfarvede
grundlag for et par
vilde accessories. 

ALT KAN TONES
NED efter behov
med en mørk blazer,
der “samler” et ellers
farverigt look. 
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SKJORTE EFTER MÅL 
Hos danske Son of a Tailor, der
er kendt for at lave T-shirts og
strik efter mål, synes de selv,
at deres nyeste lancering, en
Oxford-skjorte, kommer på et
passende tidspunkt – netop
som samfundet åbner igen. Vi
er tilbøjelig til at give dem ret,
for både tilbagevenden til restauranter og kontoret øger be-
hovet for en velsiddende skjorte. Bestil for 900 kr. hos sono-
fatailor.com. Rida

KLAR TIL HAVET
Danske badetøjsmærker til mænd og kvinder med bæredyg-
tigt fokus, hvor materialerne ofte er genanvendte, myldrer

frem i øjeblikket.
Som Marda Swim-
wear og Pond til
mænd og Copen-
hagen Cartel til
kvinder. Nu lance-
rer også lingeri-
mærket Moons
and Junes, kendt
for blødt og bøjle-
frit undertøj til
kroppe i alle for-
mer, en lille kol-
lektion af badetøj.
“Dive in” hedder
den lille kollek-
tion, skabt af gen-
anvendte plastik-
flasker, hvor moti-

vet er selve havet. Fås fra 1. maj hos moons-junes.com og hos
Nørgaard på Strøget, Amagertorv 13, Kbh K. Rida

MILD BESKYTTELSE TIL VIPPERNE
Det kan kræve kradse
hormonholdige sager
at få gang i hårvæk-
sten, hvis man har
været for hårdhændet
med bryn og vipper.
Nu vil en ny dansk-
produceret mildere
udgave af vækstsub-
stral til bryn og vipper
please og pleje de hår,
der allerede er der –
med fugtmætning og
beskyttende antioxi-
danter. Vippe- og

brynserum fra Nilens Jord til 299 kr. hos nilensjord.dk. AKP

IKKE TIL AT STÅ FOR 
Det kan godt være, at det er
køligt lige nu, men det går
over. Og når det sker, skal vi
have sandaler på i en fart. Om
muligt gerne indtil oktober.
De her fra Stine Goya er helt
uimodståelige takket været
deres farvestrålende blom-
sterprint og er på vej i butik-
kerne. De vil live op på et par
jeans og kan næsten ikke an-
det end at få én til at smile.
Sandaler fra Stine Goya til
1400 kr. hos stinegoya.com
fra 10. maj. Rida

Kort om
MODE OG SKØNHED

PR-foto

PR-foto

PR-foto

PR-foto
Agolde mytheresa.com
Alexandre Vauthier mytheresa.com 

Chanel tlf. 33 18 17 00
House of Dagmar houseofdagmar.com

Tom Ford mrporter.com
Les Deux lesdeux.dk

Missoni mytheresa.com 
Opérasport operasport.net

Stine Goya stinegoya.com
Wood Wood woodwood.comFORHANDLERLISTE
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