
€10,-
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BIJ BESTEDING VANAF 
€ 49,95 BIJ SHOEBY
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*

Pretty
Goed nieuws voor liefhebbers van kleuren en printjes:  

deze zomer hangen de rekken vol bloemen, stippen en panterprints.  
En nog leuker: mixen mag, want alles matcht. Nou ja, bijna alles!

S T I J L A DV I E S  E N  
€  1 0 , -  KO R T I N G
Bij Shoeby staan de personal 
shoppers klaar om styling-
advies te geven. Shop de 
outfit direct in de winkel of  
op shoeby.nl. Ook fijn: ont-
vang na inlevering van deze  
Libelle-pas bij € 10 korting*  
bij besteding vanaf € 49,95.  
Lever de pas in bij een van  
de Shoeby-winkels of op 
shoeby.nl met de code: 
LBL17SH10. De korting is  
geldig van 24 mei t/m  
25 juni 2017. 

Printjes staan 
garant voor 
een instant  

zomergevoel

Shoeby’s personal shopper 
Kiki helpt klanten bij het  
samenstellen van de  

perfecte look: “Combineren 
kun je leren. Voor het mixen 

van items met prints is natuurlijk 
een beetje lef nodig. Maar ik heb ook 
nog de perfecte tip zodat je de plank niet 
mis kan slaan: zoek naar een overeen-
komst. Dat kan de kleur zijn, de print of 
een materiaalsoort. Een top met strepen 
kan prima op een gebloemde broek, als 
de kleuren maar overeenkomen. Dunne 
streepjes gaan ook altijd samen met een 
dikke streep. En als je een bloesje met 
kleine bloemetjes draagt op een rok met 
grote bloemenbladeren, geeft dat juist 
een speels effect. Hoe ze ook worden ge-
combineerd, printjes staan garant voor 
een instant zomergevoel.”
 
M A A K  H E T 
M A K K E L I J K ( E R )
Grote prints combineren kun je gerust 
een vak apart noemen. Makkelijker is  
het om één (grotere) print als beginpunt 
te nemen en daar een rustige of kleine 
print bij te zoeken.

C O M B I N E R E N  K U N  J E  
L E R E N
Smalle streepjes passen opvallend goed 
bij andere printjes, zoals bloemen, ruitjes 
en een panterprint. Een bomberjasje met 
bloemenborduursel op een gestreepte  
rok van dezelfde kleur geeft de outfit  
een vrolijke knipoog. Een mooie rok  
met polkadots met een shirtje met fijn  
streepje is tijdloos en o zo vrouwelijk!

R U S T I G E  N O O T
Het kan ook minder heftig. Combineer 
printjes dan met een neutraler kleding-
stuk. Of probeer een top en rok in dezelfde 
print. Zo vormt het setje een geheel. Maak 
het af met een (spijker)jasje in een steun-
kleur. Nog een idee: doorbreek twee prints 
met een accessoire, bijvoorbeeld met een 
riem. Dat oogt direct rustiger.

S I M P E L &  S T I J LVO L
Een outfit met veel printjes heeft niet  
veel extra’s nodig. Een paar simpele  
sandaaltjes, een tasje in een zachte kleur 
of een mooie hoed bij een fleurige jurk  
of jumpsuit maakt de outfit helemaal  
zomerproof.

in print

MEER TIPS? 
Kijk elke donderdag en  

vrijdag op Net5 en SBS6 
om 17:45 uur naar 

‘Shoeby alle aandacht  
voor’ t/m 2 juni 2O17

Jurk ¤ 44,95

Spijkerjas ¤ 59,95

Rok ¤ 34,95

Bloes ¤ 29,95

T-shirt ¤ 34,95

LIBELLE SAMEN MET SHOEBY

VOOR MEER INSPIRATIE EN STIJLADVIES GA JE NAAR DE       DICHTSTBIJZIJNDE SHOEBY-WINKEL OF NAAR SHOEBY.NL
                                                             * Niet geldig i.c.m. andere acties en geldig op de originele prijs van de artikelen. Niet inwisselbaar      tegen contant geld, 1 pas per klant, alleen geldig op vertoon of bij aanvraag van de Shoeby card of app.


