De modekleuren en trends voor
lente-zomer 2022

De modekleuren
Voor lente/zomer 2022 zijn de kleuren enerzijds heel uitgesproken, anderzijds zijn er de neutrale,
seizoensloze, klassieke tinten. De kleuren weerspiegelen het verlangen van de consument naar evenwicht na
de pandemie, en bieden zowel "comfort, helderheid en veiligheid" als ruimte voor "spontaniteit,
opwinding en vreugde".
De moderegels zijn niet langer van toepassing en laten ons toe de kleuren te mengen en te combineren zoals
we willen. Zo komen we tot een “gepersonaliseerde stijl en spontane kleurstatements."

'Spun Sugar'
(babyblauw)
een lichtblauwe
pastel met een
luchtig karakter

'Gossamer Pink'
(zachtroze)
een zacht en
poederig roze met
een lichte tedere
toets

'Innuendo'
(Fuchsia)
een warm roze met
een verleidelijke
boodschap

'Skydiver'
(Diepblauw)
een rustige en
serene blauwe tint

'Glacier Lake'
(ijsblauw)
een kalmerend en
verkoelend
lichtblauw dat
sereniteit en rust
uitstraalt

'Coca Mocha'
(mokkabruin)
een bruin dat de
geest verwarmt.

‘Orange Ochre’
een okertint met
een oranje
boventoon.

‘Rust’
een roesttint die
vaak voorkomt in
de herfst, nu
opmerkelijk
aanwezig in de
lente-zomer.

collectie.
‘Mint’
een kleur die
‘verfrist en
herstelt’.

'Dahlia' en ‘Purple
Rose’
Dahlia, een opvallende
paarse kleur vaak
gecombineerd met
purple Rose, een lila
tint die magie oproept.

'Poinciana'
een
indrukwekkend
verwarmd rood dat
een dramatisch
statement maakt.

Naast de opvallende kleuren voor de zomer 2022 hebben we de neutrale, seizoensloze tinten. Deze zijn
heel makkelijk combineerbaar met andere kleuren.

'Snow White'
een zuiver en
puur wit dat
eenvoud en
innerlijke rust
uitstraalt.

'Perfectly Pale'
een subtiel
zandbeige dat doet
denken aan het
rustgevende
comfort van een
warm strand.

'Basil'
een zoete en
hartige tint die
gezondheid en
wellness uitstraalt.

'Northern
Droplet' een
lichtgrijs dat een
gevoel van rust
opwekt.

'Poppy Seed'
een stille kracht
van diep grijs dat
tijdloze
vertrouwdheid
bevat.

' Blue depths’
blauw, een
rustgevende en
kalme kleur.

De Tendenzen voor deze lente-zomer
Exit slimfit : Wijde en baggy broeken. We gaan naar een silhouet met kleine korte tops en hoge taillebroeken.

Lengte van de rokken en kleedjes, van kort naar knielengte tot lang, alles kan!

Ballonmouwen en wijde mouwen

Cropped tops: We zien meer buik dit seizoen! Draag je brede broek met een leuk cropped topje.

Natuurlijke vibes: van de sahara tot diep in de jungle: natuurlijke kleuren, tropische kleuren en prints.

Pakken voor vrouwen: broekpakken en tailleurs zijn terug!

Pastelkleuren naast felle kleuren

Keep it simple: Heldere kleuren met veel wit

De jumpsuit blijft heel aanwezig deze zomer

De natuur is een grote inspiratiebron
De diepzeewereld staat model voor de blauwe tinten,volumes, volants, franjes, slierten…
De bruine, beige tinten en camouflagekleuren van dieren zijn sterk aanwezig in het modebeeld.
De roze en fuchsiatinten vinden we terug in bloemen.

Minder maar beter: Wat hebben we daadwerkelijk nodig? Een trend die voortvloeit uit de pandemie.
Act expressive “When times get tough, art gets loud”
Recycling, upcycling, hergebruiken van materialen zien we ook in fashion!

Rewilding
We zagen dat de natuur zich herstelde tijdens de lockdown, we geloven terug in het zelfherstellend vermogen van de
natuur en geven hier ook meer aandacht aan.

Be the change “Call for action”
Fashion en lifestyle maken deze boodschap van toenemende onvrede met de situatie in de wereld duidelijk. Er wordt
meer aandacht besteed aan duurzaamheid (sustainability), eerlijke productie (fair trade), …Soms zie je ook statements
op de kledij.

Het onafhankelijke keurmerk biedt u de zekerheid dat de katoen in dit product conform de
internationale Fairtrade-normen is gecertificeerd.
Bewust kopen: let bij uw volgende aankoop ook op andere producten met het Fairtrade-keurmerk.
Ze bieden u allemaal steeds iets bijzonders: het goede gevoel met uw aankoop de levens-en
arbeidsomstandigheden van de producenten op deze wereld te verbeteren.

We zien ook bij de herencollecties veel van deze thema’s en tendenzen terugkeren. De heren blijven echter iets
soberder in het kleurenpallet.
Onthoud dat jij degene bent die de trends interpreteert.
Kies de outfit die bij jouw persoonlijkheid en kleurtype past en draag deze op je eigen manier!
We wensen jullie een mooie lente-zomer toe,

Greetje en Marieke ☺

