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De favoriete feestoutfits 

van Flairs modeteam

Glitters, pluimen en ruches… Op de laatste dag van het 
jaar trekken onze moderedactrices en stylistes álles uit de 

kast. Ben jij nog op zoek naar lastminuteoutfitinspiratie 
voor oudjaar? Watch, learn & wear!
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Zwart horloge

met bliksem-

schicht - € 99 

- Ice-Watch.

Vergulde 

yin-yangring

met stras - € 49 - 

Billion Avenue.

Groene mini-jurk uit 

 organisch katoen met 

 bloemenprint en kraagje - 

€ 79 - & Other Stories.

Metallic leren 

veterlaarsjes met 

slangenprint - € 215 

- Mephisto.

Faux-fur  bucket 

bag met 

 luipaardprint 

en bamboe 

handvat - € 199 

- A.point AETC 

bij Cachemire 

Coton Soie.

Blauwe baseballpet 

met logo - € 148 - 

Frame x Ritz Paris.

Moderedactrice Catherine

(33): ‘Bloemen, ruches, pof-

mouwen en véél volume, deze 

Laura Ashley-jurk van het New 

Yorkse label Batsheva is me op 

het lijf geschreven. Ik kocht 

hem een tijd geleden al met 

de feestdagen in het achter-

hoofd en combineer hem met 

coole Saint Laurent-laarsjes die 

ik op Vinted scoorde voor een 

derde van de nieuwprijs. Ik 

ben een echte maximalist en 

combineer graag prints met 

prints en een hoop accessoi-

res. Die mogen gerust eclec-

tisch zijn, van chic tot sportief. 

Deze jurk blijft sowieso gere-

serveerd voor special occasi-

ons wegens te veel strijkwerk 

voor elke dag (lacht).’

Groene gelaagde midi-jurk met 

bloemenprint en plissékraagje - 

Batsheva x Laura Ashley. Bruine 

lakleren Chelsea boots met 

 tortoiseprint - tweedehands Saint 

Laurent via Vinted. Ringen - 

 Billion  Avenue en Lauren D’Anvers. 

 Vergulde schakelarmband - 

 tweedehands Carven via Vestiaire 

Collective. Smartphonehoesje

met  monogram - Bureau Brutal.

CATHERINES 

PARTY TRICKS: 

●  ‘Voeg een onverwacht 

element toe aan je 

feestoutfi t: een hippe pet, 

een kleurrijk paar sokken 

of een tasje in een 

 contrasterende print. Hoe 

gekker, hoe liever.’

●  ‘Ga voor feestelijke 

(gel)nagels en een over-

daad aan ringen – super-

chic! Ik laat de mijne lak-

ken bij @dont.do.nails.’

●  ‘Koop (een deel van) je 

feestoutfi t tweedehands. 

Zo bespaar je geld en zet 

je zonder schuldgevoel 

het nieuwe jaar in.’

go big or go home

Zwart 

met bliksem-

schicht - € 99 

- Ice-Watch.
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CHLOËS 

PARTY TRICKS:

✦ ‘Kies voor metallic 

sneakers of boots in 

plaats van hakken. Véél 

dansbaarder en even 

feestelijk dankzij de kleur.’

✦ ‘Een outfi t die verschil-

lende texturen mixt, oogt 

altijd chic. Ik koos voor 

een mesh bloes met vel-

vet print en strik, leren 

accessoires en een ge-

structureerde minirok.’

✦ ‘Een transparante bloes 

wordt draagbaar als je er 

een beha of bralette in 

dezelfde tint onder 

draagt.’

fl ashy feestgedruisfl ashy feestgedruis

Online moderedactrice Chloë

(28): ‘De perfecte feestoutfi t is 

voor mij comfy – lees: ideaal 

om in te dansen – met een pop 

of colour. Mensen hebben vaak 

de neiging om tijdens de 

feestdagen helemaal in het 

zwart gekleed te gaan, en dat 

vind ik jammer. Een beetje 

kleur doet wonderen voor je 

humeur! Een over the top 

feestjurk zal ik niet snel kopen 

omdat ik weet dat die na 1 ja-

nuari gewoon in de kast blijft 

hangen. Wel durf ik overstag 

te gaan voor een feestelijke 

top en rok. Zulke separates

kan ik nadien makkelijker in 

een look verwerken, want ik 

kleed me door de week ook 

graag op.’

Semitransparante strikbloes met 

pied-de-pouleprint, felgroene 

minirok en zwarte schoudertas

met krokoprint - Zara. Bralette - 

Hunkemöller. Zilverkleurige riem 

-  Essentiel Antwerp. Zilverkleurige 

boots - Dr. Martens. Ringen - 

 Rosefi eld en Twice as Nice. 

Witte bloes met strikprint en 

kraagje - € 136,50 - Maje.

Roze geruite 

minirok - 

€ 149 - Liu Jo 

via Zalando.

Paarse lakleren schouder-

tas met goudkleurige 

schakelketting - € 165 - 

Essentiel Antwerp.

Zilverkleurige 

leren sneakers - 

€ 125 - Veja.

Oudroze bril - € 105 - Vogue Eyewear.

Goudkleurig 

horloge met 

schakelarm-

band - € 159 

- Rosefi eld.
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EMILIES 

PARTY TRICKS:

✦ ‘Treed tijdens de feest-

dagen eens buiten je 

comfortzone. Laat die 

oversized outfi ts en 

 sneakers achterwege en 

kies voor elegant en sexy, 

of omgekeerd.’

✦ ‘Een feestlook mag voor 

mij décalé zijn, zoals we in 

het Frans zeggen. Chic, 

maar ook een tikje 

 onverwacht. Denk aan 

een paillettentop met een 

eenvoudige blazer.’

✦ ‘Mijn lastminuteoutfi t-

tip: koop een paar 

kitschpanty’s met print

of stras en combineer ze 

met hoge hakken. Kost 

bijna niets en werkt altijd!’

ga voor goud

Mode- en beautyredactrice 

Emilie (35): ‘Ik ben niet het 

type dat een volledig nieuwe 

look shopt voor de feestdagen. 

Liever recycleer ik wat er in 

mijn kast hangt. Wanneer ik 

een specifi ek stuk zoek om 

mijn garderobe aan te vullen, 

staat mijn Zara-account altijd 

klaar (lacht). Daar vind ik ster-

ke, maar betaalbare stukken 

die ik meerdere seizoenen kan 

dragen. Terwijl je me doorheen 

het jaar nooit in een jurk of rok 

zal spotten, laat ik me in de-

cember van mijn vrouwelijkste 

kant zien. Ik vind het leuk om 

mijn dagdagelijkse kledingstijl 

tijdelijk vaarwel te zeggen en 

exact het tegenovergestelde 

te dragen.’

Beige blazer, goudkleurige 

paillettentop, zwarte minirok en 

zwarte slingbackpumps - Zara. 

Panty met polkadots - Calzedonia.

Zilverkleurige 

pailletten-

top - € 79,90 

- Edited.

Zwarte pumps met goud-

kleurige hak - € 24 - Shein.

Beige blazer - 

€ 69,95 - Moss

 Copenhagen

 via Zalando.

Zwarte panty

met zilverkleurige 

polkadots - € 14,95 

- Calzedonia.

Zwarte minirok met 

knopen - € 29,99 

- Mango.

Oorringen in zilver en 

verguld zilver met zirkonia 

- € 149 - Ti Sento.
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Styliste Liza (29): ‘Als ik iets 

speciaals zoek voor de feest-

dagen ga ik langs bij Sainte 

Colette in Oostkamp of zoek ik 

online op Asos en Edited, daar 

vind je unieke stuks die toch 

niet duur zijn. Dit jaar heb ik 

me echter voorgenomen om 

helemaal niets te kopen. Ik 

ben bezig met een shopping-

detox en dat houdt in dat ik 

geen items meer koop die ik 

slechts één keer zal aandoen. 

Alles wat je op de foto ziet, had 

ik al in de kast hangen. De 

broek is vrij recent, maar ik ga 

hem na de feestdagen ook 

nog vaak dragen (lacht). Het is 

supercomfy en de pluimen 

zorgen voor dat tikkeltje extra.’

Groen hemd - H&M. Zwarte 

hogetaillebroek met veren - Edited. 

Metallic groene sandalen met 

 blokhak - Zara. Parelketting - 

 Atelier Jean. Gepersonaliseerde ket-

ting - Veronique Sneyaert. Ringen

- Wildthings Collectables. Oorbellen

- Mango. Zwarte schoudertas - 

 Prada, gehuurd via Bags & Stories.

LIZA’S 

PARTY TRICKS:

✦ ‘Via het Belgische Bags 

& Stories kan je designer-

tassen huren. Goed voor 

je budget, de planeet en 

je credibility, want zo 

 verschijn je op elk feest 

met een andere it-bag.’

✦ ‘Wil je kleur in je outfi t 

brengen, kies dan eens 

voor groen. Het is een 

trendkleur die iedereen 

staat en het volgend 

 seizoen ook nog goed 

blijft doen.’

✦ ‘Hakken zonder 

 blaren? Ik kies steevast 

voor een stevige blokhak 

waarop ik kan dansen tot 

in de vroege uurtjes.’

oud, niet nieuw

Zwarte wikkel-

bloes met franjes 

- € 59,99 - Y.A.S.

Zilverkleurige 

broek met 

pailletten - € 49,99 

- My Jewellery.

Ketting met 

 nepparels en 

smiley - € 25 - 

Mae Concept.

Blauwe bucket 

bag met nepparels 

- € 27,99 - Parfois.

Felgroene slippers

met kitten heel en 

veren - € 79,95 - Zara.

Zilveren 

armband met 

slotje - € 79 - 

PD Paola.
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Styliste Marieke (34): ‘Ik ben 

acht maanden zwanger, dus 

een feestoutfi t vinden die 

past, is momenteel een uitda-

ging. Ik ben geen fan van typi-

sche zwangerschapsmode, 

maar vond bij Asos Maternity 

wel een mooie asymmetrische 

kokerjurk en kocht deze rok 

van H&M twee maten groter 

dan normaal. Helaas krijg ik 

hem ondertussen al niet meer 

dicht, maar dat zie je niet op 

de foto (lacht). Een speciaal 

stuk als dit dress ik down met 

een basic T-shirt. De kitten 

heels met franjes matchen 

mooi bij de rok en zo’n lage 

hak is ideaal voor zwangere 

vrouwen – en eigenlijk ieder-

een die van comfort houdt.’

Beige T-shirt en zilverkleurige 

paillettenrok met franjes - H&M. 

Transparante muiltjes met franjes 

- Cult Gaia. Ringen - Wouters & 

Hendrix.

MARIEKES 

PARTY TRICKS:

✦ ‘Tip voor alle pregnant 

ladies: koop tijdens de 

solden een opvallend 

feeststuk in een paar 

maatjes meer. Zo heb je 

al iets achter de hand voor 

je volgende party.’

✦ ‘Ik ben dol op franjes en 

pailletten. Ze zorgen voor 

een instant feestgevoel 

en bewegen mooi als je 

danst.’

✦ ‘Over deze outfi t zou ik 

een oversized blazer of 

een lange wollen mantel

dragen. Liefst in beige of 

camel, dat staat zo chic in 

combinatie met zilver!’

preggo party

Lichtblauw 

tasje - € 105 

- Bielo.

Lila muiltjes met 

kitten heel en strik 

- € 24,99 - H&M.

Zilverkleurige leren 

portemonnee ‘Titi’ - 

€ 125 - Marie Martens.

Metallic

kokerrok met

 pailletten - 

€ 159 - Samsøe

 Samsøe.

Zilveren ring

met parels - 

€ 69 - 24Kae.

Grijs college-

T-shirt - 

€ 14,99 - H&M 

Mama.

MODE

PRINT MEDIA
PDPAOLA

Ref: 43124 / 61CAC4DA85

6 / 6


