
Accessoires blijven het ultieme item om je persoonlijke stijl te onderstrepen. Voor het najaar 

zijn armbanden favoriet, met name brede cuffarmbanden. Oorbellen zijn vooral lang, alhoewel 

de klassieke pareloorbel ook graag gezien is. Goud, zilver en roségoud mix je naar hartenlust 

met andere materialen. Verder beleven haarbanden een grote opmars.
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Het leven aan 
het hof  in 

vroegere tijden 
heeft menig 

sieradenmerk 
geïnspireerd 

tot het maken 
van een lijn 

die rijkelijk is 
bewerkt. Grote 

stenen, parels 
en ornamenten 

vormen de 
basis voor deze 

sieraden. Het 
kleurgebruik 
is eenvoudig, 

maar diepe 
kleuren als zwart, 

nachtblauw, 
donkerpaars, 

topaas of  
smaragdgroen 
versterken het 

Koninklijke 
gevoel. De 

sieraden zijn 
opvallend, maar 

wel verfijnd.

VORSTELIJK

Tisento

Fiva Jewelry

New Yorker

Daya

Isharya

IsharyaArt Jewels

Accessorize
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Cowboys, 
indianen en 

andere inheemse 
culturen als muze 

voor sieraden- 
ontwerpers. 
Veelal werkt 

men met 
materialen uit 

de verschillende 
streken wat het 

ambachtelijke 
en authentieke 

gevoel benadrukt. 
Over het 

algemeen worden 
hier vrolijke, 

opvallende en 
heldere kleuren 

gebruikt. 
Bedeltjes, kralen, 

leer en oude 
muntjes vormen 
de basis voor dit 

thema.

INHEEMS

Blessed

New Yorker

TOV Essentials

Door

Fiva Jewelry

Dressessonly

Accessorize

Daya
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BOUDOIR

TOV Essentials

Camps & Camps

Fiva Jewelry

New Yorker

TOV Essentials

Fiva Jewelry

Daya

Fiva Jewelry

Accessorize

Onmiskenbaar 
binnen dit thema 
is de invloed van 

de jaren 50 en 60. 
Een enigszins ro-
mantisch thema; 
de pastelkleuren 

en gebruikte vor-
men versterken 

dat. Het vintage-
gevoel speelt een 
grote rol doordat 

deze sieraden 
nostalgie oproe-

pen. Roosjes, be-
deltjes, bewerkte 
kralen, pareltjes, 

zilveren of  goud-
kleurige ringetjes 

en kantachtige 
structuren.

70 KLEUR  STIJL | 71


