




E-book: Figuurtips voor vrouwen.
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Ons imago. 

Bij het kiezen van de kleuren en modellen van onze kleding is het erg belangrijk dat je je eerst een 
beeld vormt van hoe je over wilt komen op anderen. Het is belangrijk dat je hierbij rekening houdt 
met je persoonlijkheid en je kledingstijl. De manier waarop je je kleedt moet uiteraard aansluiten bij 
je aard en niet louter als façade dienen. 

Het onderstaande schema geeft weer uit welke onderdelen ons imago (hoe we over komen op 
anderen) is opgebouwd. De kleuren die we dragen moeten bij ons persoonlijk kleuring passen, 
maar de snit en de stijl van onze kleding zijn even belangrijk. Het is van belang dat alle onderdelen 
kloppen, zodat er een evenwicht is tussen de drie componenten. Wanneer dit evenwicht er is kom 
je authentiek over op de ander. 

                                                        1. KLEUR �

2. FIGUURVORM   � 3. PERSOONLIJKE STIJL / SMAAK 

�                                     �
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Miskopen kunnen vaak teruggebracht worden op de volgende 3 punten:

a. De kleur is niet goed of het model past niet bij je. Misschien kan je het 
kledingstuk in een goede kleur verven, of laten aanpassen door een kleermaker.

b. De pasvorm past niet goed bij jouw figuur, waardoor de kleding niet mooi staat of 
niet prettig zit. Ook kan het zo zijn dat het kledingstuk niet prettig aanvoelt (het zit te 
strak, de stof prikt, de boord knelt, de stof ademt niet etc.).

c. Je voelt je niet ‘jezelf’ in deze kleding, het is je stijl niet. Je hebt het dan meestal 
gekocht omdat het in de mode was, de verkoopster je het heeft aangepraat, 
iemand anders dit soort kleding zo mooi vindt (bijv. je partner) of omdat je het bij 
iemand anders zo leuk vond staan.

Probeer deze 3 punten na te lopen als je overweegt een kledingstuk o.i.d. aan te 
schaffen. 
Een ezelsbruggetje hiervoor is de vraag : staat (a), zit (b), en ligt (c) het 
kledingstuk mij? 
Koop alleen kleding die je minmaal een cijfer 8 geeft en die je kunt combineren met 
wat je al hebt.

Sta eens stil bij steeds terugkerende ‘floppers’, zij kunnen je veel zeggen over je 
valkuilen. Deze kun je in de toekomst voorkomen, wanneer je je er van bewust 
bent. Het omgekeerde geldt natuurlijk voor je ‘toppers’. Bij de toppers kloppen 
meestal alle drie de onderdelen.

Hoe werk dit e-book?
 
In dit e-book bespreek ik eerst de 8 meest voorkomende gezichtsvormen, daarna 
gaan we eerst systematisch alle lichaamsdelen langs. Je kunt steeds bekijken hoe 
de verschillende onderdelen er bij jou uitzien. Soms is een bepaald onderdeel een 
sterk punt voor van je lichaam, dan kun je daar extra aandacht aan geven. Soms 
wil je juist geen nadruk op een bepaald deel van je figuur leggen, dat kun je doen 
door de juiste kledingstukken te kiezen of bepaalde kleuren te kiezen. 

Je kunt je minder mooie onderdelen camoufleren, maar vaak is het beter de 
aandacht juist op je mooiste lichaamsdelen te leggen.

Verder bespreek ik de 10 meest bekende figuurvormen, geeft ik je een aantal 
handige algemene figuurfoefjes.
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We beginnen bij de 8 meest voorkomende gezichtsvormen:

�             �           �       �   
     A. Langwerpig                         B. Ovaal                                 C. Rond                               D. Hartvormig

�  �    �     �
       E. Ruit of diamant                    F. Vierkant                                 G. Peervormig                   H. Rechthoek

De beste manier om je gezichtvorm (omtrek) te bepalen: 

Probeer, indien mogelijk, het haar uit het gezicht  te kammen. Doe evt. een haarband om 
en ga recht voor de spiegel  zitten. Lach niet, want dan vervormt het gezicht. 
Het is erg belangrijk dat het voorhoofd vrij is om zo een goed beeld te krijgen van het 
totale gezicht. Ook de vorm van je haarinplant is soms een aanwijzing. Vergelijk 
vervolgens je gezicht met de volgende vormen en kijk welke het beste ‘matched’ met jouw 
gezichtsvorm. Ga niet krampachtig op zoek. 
Wanneer er niet iets speciaals  opvalt in het gezicht is het gezicht dus normaal, je hoeft 
dan niet zo veel te corrigeren met je kapsel, bril, halsketting, sjaal e.d. Je hebt dan vaak 
veel mogelijkheden. Bekijk altijd wat kledingstukken en accessoires doen in het geheel en 
niet alleen bij je gezicht. Behalve je gezichtsvorm hebben ook de lijnen binnen je gezicht 
invloed, evenals je lichaamsvormen. Zo kan iemand met een vierkant gezicht wel ronde 
lijnen in het gezicht hebben (bijvoorbeeld ronde wenkbrauwen of lippen) of ronde 
lichaamsvormen hebben. Dit heeft allemaal effect op elkaar. 

Kijk ook naar de grootte van je gezicht, de lengte van je hals, de vorm van je schouders en 
naar de lijnen en structuren in je gezicht en de valling van je haar.  Zijn die laatsten fijn of 
klein kies dan ook fijnere en plattere accessoires.  
Is je gezicht wat groter, of heb je wat forsere trekken dan passen wat grotere sieraden 
beter bij je. Je kunt dan ook bollere kralen, sjaals met meer volume e.d. hebben. Heb je 
een fijner gezicht en fijnere trekken pas je accessoires hier dan op aan. 
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Ook kun je door te spelen met vormen allerlei effecten bereiken. In sommige situaties wil 
je zachter overkomen, maar soms ook krachtig. 

TIP: Bekijk jezelf altijd in een grote passpiegel als je je aangekleed hebt en controleer het 
totaalbeeld. 

De acht meest voorkomende gezichtsvormen:

A. Het langwerpige gezicht. Lang en smal gezicht. Het langwerpige gezicht is net als het 
rechthoekige gezicht een zgn. langwerkend gezicht. Dit houdt in dat het gezicht in 
verhouding wat langer is. Het langwerpige gezicht is smaller en minder hoekig bij de kaken 
dan het rechthoekige gezicht. Het ideale gezicht is 1(breedte) : 1,5 (hoogte), jouw gezicht 
is wat langer. Vaak zie je bij jouw gezichtsvorm ook een wat langere hals. 
Doel: deze gezichtsvorm wil je wat korter laten lijken.  
Probeer het gezicht wat minder lang te laten lijken door het wat verbreding te geven. 
Neem liever geen lang, sluik kapsel met een middenscheiding. Een pony of lok opzij net 
doet het daarom goed en geven je gezicht wat meer breedte. Krullen en slagen in je haar 
zorgen ook voor volume aan de zijkant van je gezicht. Ga niet voor volume boven op. Dus 
niet je haar hoog opsteken, een lage knot kan wel. Kort haar of haar op schouderlengte is 
de beste keus. Lang, steil haar is minder geschikt. Wil je toch lang haar neem dan een 
pony. 
Kies een bril die wat tegenwicht geeft aan de lengte van het gezicht. Een grote bril bedekt 
een groot vlak in het midden van het gezicht; dit zorgt voor een optische verkorting. 
Vierkante of hoekige brillen met een duidelijke, krachtige bovenrand staan ook mooi. 
Kleine monturen staan minder mooi: ze verlengen het gezicht. 
Je hebt ruimte voor lange, bredere oorbellen. Bijv. druppelvormige of ruitvormige hangers. 
Een fijne zijden sjaal rond je nek of een korte kralenketting geven verbreding aan het 
gezicht. 

B. Ovaal. De meest ideale gezichtsvorm, met de ideale verhoudingen. Iemand met een 
ovale gezichtsvorm heeft vaak een fijn gezicht en een wat kleiner hoofd. Je hoeft niet te 
corrigeren in je gezicht omdat het gezicht de ideale verhoudingen heeft.
Je hebt met een ovaal gezicht veel mogelijkheden, maar doordat het gezicht vaak wat 
fijner is kun je alles beter wat delicater houden. 
Allerlei kapsels staan leuk, van lang tot kort, maar ook het haar uit het gezicht staat goed. 
Kies fijnere accessoires. 
Ga voor een bril met een iets wijdere (neus)brug. Verder heb je geluk, want bijna alle 
modellen staan op jouw. Zorg er alleen wel voor dat de grootte van de bril overeenstemt 
met de proporties van je gezicht. 
Je kunt kiezen voor fijnere oorknopjes, ringetjes en wat langere oorbellen in allerlei 
vormen. Te groot past echter meestal niet bij je fijne gelaat.

C. Rond. Je hebt een ronder gezicht wanneer jouw gezicht ongeveer even lang als breed 
is en geen hoekige lijnen heeft. 
Doel: Probeer het gezicht wat langer te laten lijken. Bij een rond gezicht staat een haarstijl 
die langer dan kinlengte is vaak het beste. Een boblijn accentueert juist het ronde. 
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Rond gezicht, ronde bril? Nee! Een bredere bril met bijvoorbeeld een wat hoekiger 
montuur is absoluut beter. Je gezicht lijkt er langer en smaller door. Of kies een bril met 
rond-rechte lijnen. 
Kleding met een wat lagere halslijn staat vaak goed. Een lage V-hals geeft tegenwicht aan 
het ronde in het gezicht.
Omdat het gezicht vrij rond is proberen we meestal het een wat krachtiger uitstraling te 
geven. Kies een bril met afgeronde of recht-ronde lijnen. 
Oorbellen: je kunt smalle wat langere oorbellen nemen, ringetjes en ronde oorbellen geven 
een verzachting. Vierkante oorbellen versterken het krachtige in je gezicht. Voor hele 
brede en lange oorbellen heb je niet echt ruimte. Neem geen kettingen met hele bolle 
ronde kralen.

D. Hartvormig. Dit gezicht is breder bij de slapen, vaak spits kinnetje. 
Doel: het gezicht meer breedte geven bij de kin, zodat het meer op een ovaal gaat lijken. 
Als je kort haar wilt, houd de lagen boven op je hoofd dan lang. Bij deze gezichtsvorm is 
het het beste om geen verbreding bij de slapen te geven. Het perfecte kapsel voor een 
hartvormig gezicht is een zacht krullig kapsel op kin-lengte. Ook een pony of lok staat erg 
leuk.
Er is veel ruimte voor een paar flinke oorbellen. Bijv. druppelvormige of ruitvormige 
hangers.
Kies een bril die ervoor zorgt dat het accent op je ogen en wenkbrauwen wordt gelegd. 
Een ovaal of rechthoekig montuur, een pilotenbril of gedeeltelijk randloze bril brengt je 
gezicht perfect in balans. 
Met ronde monturen, zoals de aviator, kun je de gezichtscontouren eenvoudig verzachten. 
Wil je balans brengen in je gelaat? Kies dan voor brede en hoekige brillen. Je kunt hoge 
monturen beter vermijden, omdat je de nadruk het beste kunt leggen op het onderste 
gedeelte van je gezicht.

E. Het diamantvormige of ruitvormige gezicht. Deze gezichtsvorm heeft een smal 
voorhoofd, de jukbeenderen zijn breed en naar de kin toe is het gezicht weer smal. 
Je doel is het gezicht ter hoogte van je jukbeenderen optisch wat smaller te laten 
lijken en het voorhoofd en de kin optisch wat te verbreden.
Kapsel: Gebruik horizontale lijnen en krullen om breedte te geven aan een smalle zone 
(voorhoofd en kin). Het ideale kapsel: een kapsel met een ronde valling waarbij het aan de 
onderkant wat breder is. Gebruik zachte rondingen en golven om hoeken in de 
gezichtsvorm te minimaliseren. Een pony camoufleert een smal voorhoofd, dus leuk als je 
haar zich ervoor leent, of neem een kapsel met een speelse lok. Een pony of lok die losjes 
twee kanten op gestyled is geeft ook een mooie breek aan die smalle voorhoofd. Een 
bobijn op kinhoogte geeft een mooie verbreding aan de kaak. Creëer met je kapsel liever 
geen breedte bij je jukbeenderen of te veel volume bovenop (maakt je gezicht te lang). 
Heb je kort haar, neem dan een wat platter gestyled kapsel met een pony of lok. Wat je 
zeker niet mag doen, is je haar schuin opknippen of opschreven in je nek.
Oorbellen: Vermijd hele lange smalle oorbellen die zullen je gelaat optisch nog langer 
maken. Je hebt wel genoeg ruimte voor bijv. draag oorbellen die van boven smal zijn en 
breed uitlopen of ronde modellen die wat verbreding geven bij de kaak. Neem langere 
oorbellen met de verbreding onderaan, niet van boven breed en onderaan smal uitlopend. 
Ooringen of oorknopjes kunnen ook leuk staan. Vermijd oorbellen die dezelfde 
(diamant)vorm hebben als je gezicht of het breedste punt bij je oor hebben.
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Bril: Je hebt een gezichtsvorm die van nature tamelijk hoekig is en dus heb je bril nodig die 
de lijnen verzacht. Een ovaalvormige bril is de beste keuze voor jou, alhoewel lichtjes 
gebogen vierkante monturen ook geen slechte keuze zijn. Ook een glasbril zonder rand is 
een goede keuze. Kies geen bril die té breed is voor je gezicht, neem er één die zeker niet 
breder is dan je jukbeenderen.

F. Vierkant. 
Het voorhoofd en de kaken zijn ongeveer even breed en de kaaklijn is vrij zwaar en 
hoekig. De haarinplant is recht. Deze gezichtsvorm komt krachtig over. 
Deze gezichtsvorm hoor bij de kortwerkende gezichten. Dit houd in dat je gezicht wat 
korter is als gemiddeld. Je doel is je gezicht wat langer en minder hoekig te laten lijken. 
Kies daarom het liefst korte of halflange haarstijlen met wat volume aan de bovenkant.
Omdat het gezicht vrij hoekig is proberen we het een wat zachtere uitstraling te geven. 
Kies een bril met afgeronde of recht-ronde lijnen. Draag een bril met een afgeronde, ovale, 
recht-ronde lijnen of katachtige vorm. Hierdoor wordt de aandacht van je sterke kaaklijn 
afgeleid en dit doorbreekt de rechte lijnen van je gezicht. Vermijd hele hoekige en 
vierkante brillen.
Oorbellen: je kunt smalle wat langere oorbellen nemen, ringetjes en ronde oorbellen geven 
een verzachting. Vierkante oorbellen versterken het krachtige in je gezicht. Voor hele 
brede oordelen heb je geen ruimte.
Rondere halslijnen geven een verzachting aan het gezicht.

G. Het peervormige gezicht of omgekeerde driehoek. Dit gezicht heeft een smaller 
voorhoofd, een smal toelopende haarlijn met een bredere kaak, mond en kin. De kin valt 
het meeste op in het gezicht. De kaaklijn kan wat vierkant zijn, maar ook wat ronder. Bij 
deze gezichtsvorm wil je het accent op de bovenkant van het gezicht leggen. Dit deel is 
namelijk het smalste. De kaaklijn wil je juist wat kleiner laten lijken.
Je doel: de kaaklijn optisch smaller laten lijken en het voorhoofd breder. Met make-up kun 
je je voorhoofd , neusbrug en het gebied onder je ogen wat oplichten en je kaken wat 
smaller maken. Breng blusher net onder de jukbeenderen aan.
Kapsels: Breng de aandacht naar boven door een volle haardos boven op het hoofd 
(kruin) te creëren. Zorg voor een kapsel met volume vanaf de jukbeenderen naar boven 
toe. Zo ontstaat er symmetrie ten opzichte van de bredere kaaklijn. Draag het haar 
daarom liever niet strak uit het gezicht in een paardenstaart. Een losjes opgestoken knot 
kan wel. Neem ook geen kapsel wat plat is bovenop en bij de kaaklijn wijd uitloopt. Een 
schuine lok of pony staan leuk.
Brillen: Je neemt het beste voor een montuur dat bovenaan wat breder of opvallender is 
dan onderaan. Dit geeft balans in je gezicht en leidt de aandacht af van je kaaklijn. Neem 
bij een vrij vierkante kin het liefst niet een zeer rechte bril. Een bril met recht/ronde lijnen 
geeft dan een verzachting van de kaak. Niet te kleine brillen, die rondom een dun frame 
hebben staan ook leuk. Een bril zonder frame aan aan de onderkant doet het ook goed.
Neem sieraden als oorbellen en kettingen die de onderkant van je gezicht slanker maken 
en optisch verlengen.
Oorbellen: Doordat je kaak vrij breed is heb je niet zoveel ruimte voor grote, brede 
oorbellen. Kleinere en wat ronde oorbellen passen het beste. Ze verzachten het rechte 
van je kaak. Doordat je gelaat vrij breed is heb je geen ruimte voor brede ruitvormige 
oorbellen. Wat langere smalle oorbellen kunnen wel leuk staan.
Halskettingen: neem wat dunnere exemplaren die in een punt lopen met een leuke hanger 
of neem wat lagere, ronder vallende exemplaren. Kortere zware en brede halflange 
halskettingen en kettingen die heel kort in de hals vallen staan minder mooi.
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H. Het rechthoekig gezicht. 
Deze gezichtsvorm lijkt op het vierkante gezicht, maar is langgerekter.  Dit gezicht  wil je 
wat korter laten lijken. Ook wil je de hoeken wat verzachten. Dit doe je door een 
schaduwkleur aan te brengen bij de hoeken van de kaak en op de hoeken van het 
voorhoofd.
Een rechthoekig gezicht is lang en heeft rechte lijnen met ongeveer even brede 
jukbeenderen, voorhoofd als kaak. Ook de haarlijn is recht. Vaak een wat groter 
voorhoofd. 
Deze gezichtsvorm lijkt op het vierkante gezicht, maar is langgerekter.  Ook lijkt het wel 
wat op het langwerpige gezicht, maar die is minder hoekig en vaak ook smaller.  
Het rechthoekige gezicht is net als het langwerpige gezicht  een langwerkend gezicht. Dit 
houd in dat het gezicht is wat langer is dan gemiddeld. Het ideale gezicht is 1 (breedte) : 
1,5 (hoogte). Vaak zie je deze gezichtsvorm in combinatie met een lange hals. 
Deze gezichtsvorm wil je wat korter laten lijken. Ook wil je de hoeken wat verzachten. Dit 
kun je doen door een schaduwkleur aan te brengen bij de hoeken van de kaak en op de 
hoeken van het voorhoofd. 
Bij deze gezichtsvorm past een grote bril, omdat deze zorgt voor balans en een optische 
verkorting van het gezicht. Door de rechte vormen in het gezicht staan brillen met ronde 
lijnen het best. Denk bijvoorbeeld aan grote pilotenbrillen of cat-eye monturen. Zorg ervoor 
dat de neuspootjes in het midden van het montuur zitten, zodat u voorkomt dat uw gezicht 
optisch wordt verlengd. Vermijd kleine en hoekige brillen. Rondere halslijnen staan zachter 
als hoekige halslijnen. 

Do’s kapsels 
 • Kies voor een schouderlengte: dit past perfect! Of ga voor een kinlengte of lange 

bob, 
 • style je haar in mooie slagen om je gezicht breder te laten lijken. Doe dit vooral als 

je toch je haar lang wil laten, 
 • laat een mooie pony in je haar knippen. Zo maak je je voorhoofd minder lang. 
Dont’s kapsels 
 • Volume bovenop; steek je haar dus niet op, een lage knot kan wel, 
 • te lang, stijl haar. Dit maakt het gezicht nog langer, 
 • evenals een middenscheiding. 

�  �   �   �     �
       Ovaal                        Langwerpig                       Hart                                 Rond                    Peervormig
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De lijnen binnen je gezicht en van je haar:
 
Bekijk voor de spiegel de lijnen van bijvoorbeeld je mond, wenkbrauwen, ogen, neusbrug, 
neusvleugels, jukbeenderen, wangen en kaaklijn. Kijk ook naar de valling van je haar. 
Welke lijnen zie je voornamelijk?

Zijn ze wat rechter, probeer ze wat te verzachten door rondere lijnen bij je gezicht te 
kiezen (halslijnen, kragen, kettingen, kapsel, oorbellen, bril, zonnebril etc.).

Zijn ze wat ronder, kies liever geen hele ronde lijnen bij het gezicht, zoals een ronde bril 
of een rond gestyled kapsel. Gecombineerde recht/ronde of wat rechtere lijnen staan 
beter.

Je hebt zowel rechte als ronde lijnen in je gezicht en of haar, je kunt zowel rechte als 
ronde lijnen gebruiken. Ook gecombineerde recht/ronde lijnen staan je goed.

Soms zie je dat de lijnen in het gezicht overeenkomen met de van de omtrek. Bijv. een 
rond gezicht met ronde wangen en krullend haar of een vierkant gezicht met smalle rechte 
lippen en rechte wenkbrauwen en stijl haar.
Dit is echter zeker niet altijd het geval. Het staat over het algemeen leuk om de lijnen van 
je gezicht te herhalen, maar overdrijf niet. Een rode bril bij een rond gezicht staat vaak niet 
zo mooi. Let hierbij ook op de vorm en lijnen in je lichaam. Het gezicht kan bijvoorbeeld 
rond zijn en het lichaam wat rechter en andersom.

^ Deze twee brillen hebben beide gecombineerde lijnen.

^ Een ronde bril (foto links) maar ook ronde oorbellen, kralen, kragen etc. versterken het ronde in ons gezicht. Rechte 
lijnen (zoals bij de bril rechts, maar ook bij halslijnen, oorbellen, kralen etc.) versterken het rechte in het gezicht.
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Hals:

�  �  �  

Heb je een vrij korte hals: 
Probeer je hals optisch langer te laten lijken. Draag het liefst het haar uit het gezicht, steek het op of laat het 
wat opknippen in de nek, dit mag ook best wat langer, het gaat er om dat de haarlijn in de nek niet te vol is. 
Open kragen of lage halslijnen (bijvoorbeeld een ruime v-hals of diepe ronde hals) en lange, smalle 
oorbellen en oorringen staan mooi. Liever geen korte volle kettingen en sjaals strak aan de hals dragen, 
geen coltruien en hooggesloten halzen, volumineuze sjaals en brede bandjes om de hals (foto). Ze staan als 
snel ‘propperig’. 
‘Zwevende’ kettingen met dun draad en lange, dunnere kettingen die onderaan in een punt  lopen staan 
mooier dan forse, korte exemplaren, strak in de hals gedragen. 
Kies bijzondere sieraden ver van het gezicht. Bijvoorbeeld meerdere armbanden of een brede armband, 
bijzondere broches en opvallende ringen zijn ook een goede optie. Draag in dat geval geen of een 
bescheiden ketting. Is je hals niet zo mooi meer, dan staan blouses met een opstaande kraag vaak erg mooi. 
Draag je een sjaaltje neem dan soepel vallende, dunne exemplaren en laat ze gewoon los naar beneden 
hangen of knoop de ter hoogte van de buste vast.

Heb je een normale hals: 
Je hebt veel mogelijkheden. Het staat meestal het mooist om wat lagere halslijnen te kiezen en je kraagjes 
open te dragen.

Heb je een lange hals: 
Een langere hals is een pluspunt. Is de hals erg lang dan kun je je hals minder lang laten lijken door mooie 
hoge kragen, coltruien, korte hals kettingen (evt. in meerdere rijen) en vollere sjaals strak in de hals te 
dragen. Probeer wat leuke sjaalknopen te leren, strak in de hals. 
Een opstaande kraag, evt. met brede punten staat ook mooi. Ook schoudervullingen staan je goed. Een 
kapsel met wat haar in de nek maakt de hals wat voller dan een kort opgeknipt kapsel.

Onderkin:
Onderkin wegwerken met make-up: Door op de juiste manier schaduwen te creëren kun je de hals langer 
laten lijken. Een onderkin valt daardoor minder op. Gebruik hiervoor een matte poeder die twee tinten 
donkerder is dan de natuurlijke huidskleur. Breng de poeder met een kwast aan op de rand van de kaaklijn. 
Door de schaduw die je hiermee creëert accentueer je de vorm van de kaak en valt de onderkin minder op. 
Vervolgens kun je de aandacht van de onderkin afleiden door accenten te leggen in de make-up, 
bijvoorbeeld door de lippen te benadrukken met opvallende lippenstift of door de nadruk op de oogmake-up 
te leggen.
Kleding, accessoires en kapsel: Draag kleding die de aandacht wegleidt van je onderkin.
Draag geen coltrui of hoge V-hals, maar kies voor een lage V-hals. Hiermee verleg je de aandacht naar je 
decolleté.
Draag geen korte kettingen of lange oorbellen, deze sieraden benadrukken de onderkin. In plaats daarvan 
draag je lange kettingen en oorknopjes. Trek sjaaltjes niet strak aan, maar laat ze juist lang en speels 
hangen. Kies voor langere kapsels zodat je altijd wat plukjes rond je gezicht en hals kunt laten vallen.
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�  �  

�  �  �
^ Een sjaal kort in de hals of een volle korte ketting staan mooi als je een langere hals hebt.  

Schouders:

            Normaal                      Breed                               Smal                       Afhangend

Smalle schouders (je schouders zijn aanmerkelijk smaller dan je heupen): 
Kies jasjes met een kleine schoudervulling, epauletten, kleding met op schouderhoogte felle of 
lichte kleuren of met een dessin laten de schouders wat breder lijken. Jasjes en blouses met ingezette 
schouder (midden) staan mooi. Draag liever geen raglanmouwen van hele dunne stof die als het ware aan je 
lichaam kleeft en tops met spaghettibandjes, hierin oog je nog smaller. Neem steviger stoffen, die wat ‘body’ 
geven.
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�  
 ^ Een klokkend mouwtje staat flatteus bij een vollere arm. Een ingezette mouw (midden) staat iedereen goed. De 
raglanmouw versmalt.

�       �  
Een verlaagde mouwinzet (links) geeft verbreding. Ook pooien bij de schouders (rechts) geven verbreding. 

�  �  
Raglanmouw (links) in dikke wol geeft verbreding, de ongestructureerde mouwen (2e links en foto en 3) ook.  

© Margriet Roorda, Image & Garderobe Consultant                             www.styleconsulting.nl 
�11



E-book: Figuurtips voor vrouwen.

�  �  
Een 3⁄4 mouw (links) flatteert iedereen. Met een lage mouwinzet (foto rechts) moet je een beetje oppassen als je brede 
schouders hebt.  

Wanneer je smalle en/of afhangende schouders hebt zitten kledingstukken vaak niet zo 
mooi bij de schouders. Smalle of afhangende schouders maken dat je kleding soms 
rommelig zit. Het is daarom belangrijk om op zoek te gaan naar kledingstukken die balans 
brengen in je lichaam. Gelukkig is dit een gemakkelijk figuurprobleem om op te lossen.

Wanneer je schouders smaller zijn dan je heupen zul je vaak stof over hebben bij de 
schouders. Wanneer je een maat kiest die goed past bij je schouders zit het bij je heupen 
weer te strak. Vooral bij langere jasjes en bij jurken is dit het geval.
Wanneer je schouders smal zijn of afhangen zal het hengsel van je tas vaak van je 
schouder glijden.
Smalle en/of afhangende schouders kunnen je er vermoeid of ouder uit laten zien. Ook 
wanneer je middenrif of buik breder is dan je schouders (dit gebeurt vaak na de 
menopauze) is het extra belangrijk om je schouders optisch in balans te brengen. Zo valt 
je middenrif of buik minder op.

De balans kun je maken met:
- Halslijnen die een optische verbreding geven zoals bijvoorbeeld een boothals, een brede, 
ondiepe V-hals (geen diepe, wijde V-hals), een hoge ronde hals, een off shouder top of -
jurk en een bredere vierkante hals.
- Ook grote kragen kunnen een verbreding geven.
- Draag felle of lichte kleuren op het bovenlichaam en donkere kleuren op het 
onderlichaam als je naast smalle schouders ook brede heupen hebt. Lichte en felle 
kleuren maken groter dan donkere kleuren.
- Neem zomerse topjes met bredere bandjes op de schouders. Topjes met dunne bandjes 
laten je schouders nog smaller lijken dan ze al zijn.
- Zorg ervoor dat je schoudernaden op de goed plaats zitten: precies op het uiteinde van 
de ronding van je schouder.
- Jasjes van stevige stoffen met een ingezette mouw en een schoudervulling geven je 
smalle schouders meer structuur.
- Horizontale strepen en andere horizontale dessins geven een verbreding.
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- Details en versieringen op de schouders trekken de aandacht naar je schouders, weg 
van je middenrif en je heupen...
- Schouderpasjes en eventueel zakjes ter hoogte van de buste (als je een wat kleinere 
buste hebt).
- Mouwen die een optische verbreding geven.
- Sjaals die je in de breedte om je schouders drapeert.
- Een jas of trenchcoat met epauletten geven meteen een verbreding.
- Jassen met een dubbele rij knopen kun jij goed hebben.
- De instant oplossing: door bescheiden schoudervullingen in je kleding te dragen creëer je 
en één keer balans (niet van de grote exemplaren uit de 80-er jaren). Neem exemplaren 
van zachte foam, met een natuurlijke ronding, in huidkleur is het handigst. Dit is een 
geweldige en goedkope oplossing van het probleem (ca. € 15,00 per paar).
De meeste modellen op de catwalk hebben brede en rechte schouders. Dit soort modellen 
worden gekozen om dat de kleding die geshowd wordt mooi uit komt op brede schouders.
Smalle schouders zien we vaak in combinatie met brede heupen, dit zien we altijd bij de 
de A/Peer-vorm en soms bij het 8 vormige figuur. Het I vormige figuur is recht en tenger en 
heeft soms ook smalle schouders. Door kledingstukken te dragen die de schouders 
optisch te verbreden lijkt je silhouet meer in balans.
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Afhangende schouders: 
Mode of geen mode, draag standaard een paar losse schoudervullingen in je tops, 
shirtjes, blouses en jasjes, helemaal als je ook brede heupen hebt. Dan brengen 
schoudervullingen je figuur beter in balans. Zijn je schouders ongelijk (iets wat vel 
voorkomt) dan kun je bij de ene schouder twee en de andere schouder  één 
schoudervulling doen.

Wat bredere, rechte schouders:
Op zich zijn bredere, rechte schouders een pluspunt. Creëer echter liever geen extra 
verbreding door bijv. grote schoudervullingen te kiezen. Neem liever geen grote 
pofmouwen. Raglanmouwen in soepele stof maken smaller, recht ingezette mouwen 
waarbij de schouderlijn precies op de schouderlijn begint zijn de beste keus. Een top met 
een halterlijn ‘breekt’ de schouderpartij en versmalt deze daardoor optisch. Colbertjasjes 
kunnen al snel krap zitten bij de schouders, doordat ze gemaakt zijn voor de standaard 
vrouw. Bij gevoerde colberts is het soms lastig kiezen, past het jasje ruim over de 
schouders dan is het vaak wat te wijd om de romp, sluit het goed aan bij de schouders dan 
kan het jasje niet dicht. De maat kleiner staat vaak vlotter, draag het gewoon open. 
Epauletten, kleding met op schouderhoogte felle of lichte kleuren of met een dessin laten 
de schouders nog breder lijken, niet doen dus.
Een goed alternatief zijn ongevoerde colberts van rekbare materialen, die zitten meestal 
fijner doordat ze meerekken bij de schouders en bovenarmen.
Wanneer je kleding zoekt bij een figuur met brede schouders is het belangrijk om te kijken 
naar het totale figuur. We willen namelijk altijd balans creëren in het lichaam. Soms moet 
je aan het onderlichaam wat volume toevoegen om de schouders in verhouding smaller te 
laten lijken.
Er zijn globaal gezien vier verschillende figuurtypes met brede schouders:
* Heb je brede schouders, een slank en gespierd lichaam met smalle heupen en slanke, 
maar gespierde benen? Dan heb je een atletisch figuur/ V vorm. Je kunt dan heel goed 
wat extra volume aan het onderlichaam hebben.
* Heb je brede schouders en ongeveer even brede heupen met een duidelijke taille? Dan 
heb je een zandloper/ X-figuur. Je hebt dan van nature al balans in je lichaam.
* Je kunt ook brede schouders hebben, een vrij gevulde romp met een goede buste en 
slanke benen, dan heb je een hartvormig figuur. Dit figuurtype kan wel wat focus aan het 
onderlichaam hebben.
* Heb je brede schouders een hele volle boezem, maar ben je onder je taille heel slank? 
Ben je bijna 'topzwaar' te noemen? Deze figuurvorm noemen we de lollie. Bij dit figuur 
willen we de onderkant wat voller laten lijken.
© Margriet Roorda, Image & Garderobe Consultant                             www.styleconsulting.nl 

�14



E-book: Figuurtips voor vrouwen.
Heb je naast brede schouders smalle heupen en slanke benen dan kun je je benen in de 
kijker zetten. Overdrijf echter niet, in bijvoorbeeld een super strakke skinny-broek lijkt je 
bovenlichaam in verhouding nog breder.
Heb je een mooie buste? Dan kun je de aandacht naar je buste trekken. Dit kun je doen 
door bijvoorbeeld een top of trui te dragen met een diepe V-hals of een mooie U-hals.
Ook je lengte speelt een belangrijke rol bij je opties. Iemand die lang en slank is kan veel 
meer hebben dan iemand die klein en vol is.
Een advies dat voor iedereen met brede schouders belangrijk is:
Kies kleding waarbij de schoudernaad mooi op de natuurlijke schouderlijn valt en niet een 
stuk erover.

Dont's bij brede schouders:
- Topjes met hele smalle spagetti bandjes laten je schouders breder lijken. Bredere 
schouderbanden zijn beter in verhouding met je schouders.
- Dubble breasted jassen en jack's (met een grote kraag). Ze maken je topzwaar en je kunt 
ze niet gemakkelijk open dragen.
- Laat de trend met verbrede schouders en kleding met grote schoudervullingen links 
liggen. Ze maken jouw schouders massief...
- Boothalzen maken je schouder optisch breder.
- De off shoulder trend is een 'no go'. Je schouders lijken er breder in.
- Voeg niet te veel volume toe bij de schouders, laat truien, vesten en jasjes van dikke 
stoffen en grove breisels dus links liggen.
- Neem geen tops, truien en jasjes met een verlaagde schouderlijn.
- Kledingstukken met forse kragen laten je schouders ook breder lijken.
Do's bij brede schouders:
- De focus verleggen naar een punt waar je de focus wilt, bijv. je buste of slanke benen.
- Een diepe V-hals of een flinke U-hals verdeelt de schouders optisch in tweeën.
- Soepel vallende wijd uitlopende rokken geven balans in het lichaam.
- Broeken met wat wijdere pijpen geven meer balans aan het figuur als hele strakke broek 
zoals skinny boeken.

^ Doen: De naad van de blouse valt mooi op de natuurlijke schouderlijn. Een wijdere broek 
kan balans brengen in het figuur, vooral als je lengte hebt. Kleding Steps.
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^ Ja. Heb je brede schouders en smalle heupen? Dan kun jij de focus naar onderen 
verleggen. Kleding van Steps.

^ Nee. Een verlaagde schouderlijn maakt breder. Kleding van Steps.
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Armen/ polsen, handen:

Heb je wat dikkere armen: 
Kies wat lossere mouwen in minimaal driekwart lengte. Draag liever geen mouwloze tops 
(foto hieronder) of draag er een dunne omslagdoek of een vestje bij. Draag niet te strakke 
aansluitende mouwen, maar neem ze juist wat losser vallend. Een klokkend mouwtje (foto) 
van soepele stof kan flatteren. Doorschijnende stof is meestal niet aan te raden. Heb je 
wel mooie onderarmen dan staan ¾ mouwen vaak erg leuk (foto jurk). Heb je ook stevige 
onderarmen dan kun je meestal prima wat grovere ( of meerdere) armbanden en ringen 
dragen. Om de aandacht van je armen af te leiden kun je een V-hals dragen die de 
aandacht vestigt op je borsten en je gezicht.
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Dunne armen: 
Zeer dunne armen kun je het beste bedekken. Kies voor tops van wat vollere stoffen, wat 
wijde(re) mouwen, aparte mouwen, breedtestrepen, mouwen met bijzondere plooien, 
horizontale streepjes, fijnere printjes, of draag kleding in laagjes. In hele strakke mouwen 
valt op hoe dun je armen zijn. Neem niet zulke wijde mouwen dat je armen er in lijken te 
verdwalen.
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Normale armen: 
Je hebt veel mogelijkheden.

Slanke polsen: 
Zijn een pluspunt. Heb je dikkere bovenarmen maar redelijk slanke polsen dan staan ¾ 
mouwen erg leuk. Of stroop je mouwen een stukje op zodat je slanke(re) polsen opvallen 
en accentueer ze met een mooie armband. Je staat meestel het mooiste in wat dunnere 
armbanden en fijnere ringen.

Lange armen: 
Zorg dat mouwlengtes goed zijn, laat ze anders uitleggen door een kleermaker. Soms, bij 
erg lange armen, is het ‘t beste jasjes op maat te laten maken. 

Korte armen: 
Zorg dat mouwlengtes goed zijn, laat ze anders aanpassen door een kleermaker. De 
mouw van een 
jasje hoort ongeveer bij het eind van de plooi van je duim te eindigen.

Normale armlengte: 
Je hebt veel mogelijkheden.
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Buste:

Volle buste: 
Je doel is te voorkomen dat je ‘topzwaar’ lijkt, vooral van de zijkant. Het staat bij een volle 
boezem veel mooier om een lager uitgesneden halslijn te kiezen. Dan zie je meer huid en 
dat heeft als effect dat je boezem optisch kleiner lijkt. Bovendien lijkt je hals bij een dieper 
uitgesneden halslijn meteen langer. 
Kies een goed passende b.h. die de borsten ‘lift’, altijd met beugel en bredere b.h. 
bandjes. Stel b.h. bandjes bij na een paar keer wassen, zodat je borsten weer op de 
goede hoogte komen te zitten. Borsten die te laag hangen laten je zwaarder lijken. Heb je 
hele grote borsten neem dan een ‘minimizer’ b.h. Kies het liefst dieper uitgesneden 
halslijnen, rond of V-vorm,  wikkelvestjes en jurkjes. Grove kabeltruien en coltruien kun je 
beter vermijden. Neem een goede houding aan: schouders recht en borst vooruit. Bij een 
volle boezem kies je bijvoorbeeld: een lage V-hals, een lage U-vormige halslijn, een lage 
ronde halsuitsnijding, een lage watervalhals, een top of blouse met lage hals met slim 
ingestikte plooitjes (zoals bijv. een wikkeltop).
Een klassieke knoopblouse staat bij een volle boezem al snel wat stijf. Wanneer je echter 
je de kraag omhoog zet en een aantal knoopjes open laat staat het vaak wel leuk. 

Met een lage halslijn bedoel ik natuurlijk geen super lage halslijn waar je boezem uit puilt, 
dan lijkt je boezem namelijk nog groter. Afgezien van het feit dat het niet bepaald chic 
oogt...
Houd het gebied vlak onder de buste rustig, draag hier geen brede tailleriem e.d., die je 
bovenlichaam optisch verkleinen. Een empirelijn waarvan de naad goed onder de borsten 
valt staat vaak leuk. Neem bij een volle buste lager uitgesneden halslijnen. Een jasje 
of vest met 1 knoop staat erg mooi. Neem jassen met een enkele rij knopen en geen 
dubbel breasted modellen.
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Halslijnen die je beter niet kunt kiezen bij een grote cupmaat:
Vermijden bij een grote buste: de boothals, coltruien, turtle necks, tops en blouses met 
drukke ruches bij de hals en/of de buste, hoog gesloten halslijnen (zoals de donkerblauwe 
strikblouse), dichte opstaande kraagjes, een Chinees boordje, een blouse die om je buste 
spant, blouses in glanzende stoffen, blouses gemaakt van hele dunne stofjes die aan het 
lichaam plakken.

^ De halslijn van dit twinset is weer wat hoger opgesneden. Het geheel oogt daardoor wat 
stijfjes en maakt nieuwslezeres Simone haar romp vrij vierkant.

^ Doen: een wikkeltop met een lage uitsnijding en (slim) ingestikte plooien. Dit soort 
plooien zijn vooral fijn wanneer je behalve een volle buste ook een buikje hebt. Het zwarte 
t-shirt onder de top maakt de diepe uitsnijding van de top wat geschikter voor tv. Een 
wikkeltop deelt de boezem mooi op in twee delen. Een dichtgeknoopt vestje met diepe een 
V-hals heeft hetzelfde effect.
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Normale buste:  Je hebt veel mogelijkheden. Zorg voor een goed passende b.h.

Kleinere buste: 
Vaak zijn vrouwen met een kleine boezem hier niet erg tevreden over. Je hebt als vrouw 
met een kleine buste echter veel meer mogelijkheden dan vrouwen met een grote 
boezem. Kleding is voor dames met een kleine boezem een stuk gemakkelijker te vinden 
en past ook veel beter. En jij kunt met een kleine boezem kiezen voor allerlei stijlen. Maak 
slim gebruik van je kleine buste door de goede halslijnen te kiezen. Je kunt er voor kiezen 
om je buste wat groter te laten lijken, maar beter is het nog om je kleine cupmaat als 
pluspunt te zien en in je voordeel uit te buiten. 
Op de catwalk zien we tegenwoordig alleen maar vrouwen met een kleine buste. Dit 
omdat kleding bij een lange slanke vrouw veel beter valt.
Sinds de doorbraak Audrey Hepburn (rond 1953) zie je steeds vaker filmsterren met een 
kleine boezem. En dat in een tijd dat een filmster een seksbom moest zijn. Enige tijd later 
(halverwege de jaren '60) werden ook dunne fotomodellen een trend. Denk aan het 
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Engelse model Twiggy. Verder is presidentsvrouw  Jackie Kennedy is een voorbeeld van 
een vrouw met een kleine buste die er altijd zeer sophisticated uit zag. Op de catwalk is 
een kleine buste tegenwoordig zelfs een must geworden.
Een aantal beroemdheden met een kleine boezem zijn: Cara Delevigne, Kate Hudson, 
Keira Knightley, Natalie Portman, Kendall Jenner, Sienna Miller, Ariana Grande. Niet de 
minsten dus!
Als vrouw met een kleine buste heb je echt heel veel mogelijkheden om je te kleden. Je 
kunt er ook met een kleine boezem heel sexy uit zien en kunt als je wilt/durft zelfs bh-loos 
over straat! Dan zie je er super chic en stijlvol uit, dit in tegenstelling tot een vrouw met 
een grote boezem. Die zien er zonder een goede bh al snel ordinair uit...
Jij kunt met een kleine buste dan misschien geen gevuld decolleté laten zien, maar je kunt 
wel je huid tonen in leuke transparante tops en gemakkelijk een kledingstuk kiezen met 
een open rug. En jij hoeft je, in tegenstelling tot vrouwen met een grote cupmaat, geen 
zorgen te maken over bh-bandjes die in het zicht komen...Je kiest het beste wat hogere 
halslijnen.  Je staat goed in tops in glanzende stoffen, diepe armuitsnijdingen, bloesjes 
met versieringen middenvoor, zoals ruches en/of een strik, korte mouwtjes, rugdecolleté, 
leuke kraagjes, boothals, halterlijn, one schouder hals, strapless kleding, zakjes ter hoogte 
van de buste, een grote opvallende opdruk, een wat grover gebreide trui. Neem een b.h. 
met opvulling, er zijn ook speciale gelkussentjes verkrijgbaar. Kies liever geen hele diepe 
halsuitsnijdingen. Heb je een mooie rug, schouders of mooie benen, leg dan hier de 
nadruk op!

^ Kijk maar eens hoe sexy de halslijn 
van deze jurk Kate Hudson staat. Met 
een kleine boezem kun jij 
probleemloos een jurk dragen zonder 
een bh er onder. En kijk eens hoe 
mooi de nadruk hier ligt op de 
prachtige armen, schouders en taille.
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Lage buste: Zorg voor een goede b.h. die je borsten lift, zo lijk je slanker en lijkt je bovenlichaam  langer. 
Je buste hoort halverwege je bovenarmen te eindigen. Stel je b.h. bandjes regelmatig bij, door het wassen 
kunnen ze verschuiven. Het staat leuk om een sjaal of een ketting  met meerdere rijen in de hals te dragen.

Buik:

Platte of normale buik: 
Je hebt veel mogelijkheden.

Je hebt een buikje. Een veel voorkomend probleem, helemaal na de menopauze.
Wat kun je doen als je een buikje hebt: 
- Houd het gebied bij je buik zo rustig en onopvallend mogelijk. Dus geen details bij de buik.
- Neem geen te korte en/ of te krappe tops, waarin je elk rolletje en je b.h. bandjes ziet zitten. 
- Kies tops met gerimpelde naden aan de zijkant die je buikje verhullen, ook een laaghangende heupriem in 
dezelfde kleur als je trui of jurkje kan rolletjes verhullen. Draag liever geen lage riem op een strak t-shirt.
- Draag een soepele, lange, loshangende sjaal over je kleding om de aandacht af te leiden van je buikje. De 
tubesjaals die je nu veel ziet zijn ook erg handig hier bij, wikkel ze niet 2 x rond je hals maar laat je recht 
naar beneden hangen. En neem ze van soepele stofjes.
- Neem kleding met een empirelijn (foto 1), die de aandacht op het smalste stukje net onder je buste legt, 
zorg er wel voor dat de naad net onder de buste valt en niet hoger. Ook moeten ze geen grote plooien 
hebben, dan lijk je wel zwanger.
- Neem een goede b.h. die de borsten ‘lift’. Neem evt. een b.h. met wat opvulling, zo gaat de aandacht naar 
je buste en niet naar je buikje. Laat je goed adviseren bij het kopen van een b.h. Wat decolleté leidt de 
aandacht af van je buikje.
- Draag je tops over je broek i.p.v. ingestopt en trek ze niet te strak naar beneden. Laat ze losjes naar 
beneden vallen, dan valt je buikje minder op.
- Draag een enigszins getailleerd jasje dichtgeknoopt. Dit geeft je de illusie van een taille, ook als je weinig 
taille hebt.
- Draag een dichtgeknoopt gilet of een giletjurk, ze werken een beetje als een korset doordat ze je buikje 
glad maken. 
- Neem broeken en rokken met een zijsluiting of een sluiting achter, die vallen mooi glad over je buik en je 
hebt bovendien geen ‘bobbels’ van de rits en lusjes voor de riem. Draag hier een blouse overheen.
- Wat rechtere jurken en blouses (niet wijd!) van stoffen in een medium dikte die soepel langs de buik vallen 
kunnen ook erg mooi staan. Draag hier een glad hemdje onder.
- Een dessin dat mooi doorloopt over de buik (blouse, jurk, tuniek of vest) kan de aandacht afleiden van 
rolletjes.
- Wikkeljurken en vesten zijn flatterend door de schuine lijnen over je buik, op de rug vastknopen.
- Tops en hemdjes met een dubbel front (de voorkant bestaat dan uit 2 laagjes, die je buik wat gladder 
maken) of met (diagonale) plooitjes ter hoogte van de buik zijn ook erg fijn. 
- Kies kledingstukken die de aandacht op het gezicht vestigen d.m.v. bijv. door kleur vlak onder het gezicht, 
een verfraaiing bij de hals, een licht of fel randjes van een hemdje of shirt bij de hals of een mooie kraag of 
ketting. 
- Draag liever geen grof geribbelde (de ribbels lopen meestal niet mooi recht, maar gaan ‘wijken’) of strakke 
truitjes waarin je elk hobbeltje en bobbeltje ziet. 
- Heb je een mooie hals, boezem of slanke onderbenen leg hier dan de nadruk op. Geen broeken met een 
strakke tailleband waar de buik overheen puilt. Neem liever een maatje groter. 
- Draag geen rokken en broeken met openvallende plooien ter hoogte van de taille. 
- Rokken flatteren vaak meer dan broeken.
- Jeans: Het is niet de bedoeling dat je je buik gaat verstoppen, dus ga voor een model dat net boven je 
heupbot valt. Door de horizontale lijn wordt de blik doorbroken waardoor de buik kleiner lijkt. Ook een licht 
uitlopende ‘bootcut’ jeans (loopt onder de knie iets uit) is voor jou erg geschikt gezien er van onderaf meer 
balans wordt gecreëerd. Draag er altijd een top over die wat langer is. Draag geen riem in je jeans, dit geeft 
alleen maar meer hobbeltjes.
- Draag een corrigerend hemdje, jurkje of een hoge slip die onder de buste stopt. Ze maken alles glad, zo 
heb je geen hobbeltjes en bobbeltjes meer. Vooral onder een feestelijk jurkje erg fijn. Overal te koop 
tegenwoordig (bijv. Hema, Miss Etam) van betaalbaar tot duurder (Spanx). Heb je ook cellulitis dan neem je 
een hoog broekje met pijpjes.
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- Stofkeuze: neem matte stoffen in een medium dikte die soepel vallen. Glanzende en dunne stoffen laten je 
buikje meer opvallen. Neem geen grove stugge stoffen aan het bovenlichaam.
- In donkere kleuren vallen rolletjes minder op. Wil je lichte tops, dat kan prima, zorg er dan voor dat ze wat 
losser vallen en dat het materiaal iets dikker is.
- Goed nieuws, veel dames met een buikje hebben mooie slanke benen. Als dit zo is, leg hier dan de nadruk 
op met een leuke schoen, klein detail in de broek of iets dergelijks! Neem geen 7/8 lengte hierin worden je 
benen stompjes.
- Vermijd te korte truitjes. Een blouse is mooier dan een simpel t-shirt, ook onder een jasje. Neem blouses 
met een rechte onderkant, geen blouson-model, die maakt je voller door de bolling onderaan. Het is echt niet 
nodig om een wijd tentmodel te nemen, eentje die losjes over de buk valt is prima. Neem een blouse met 
een lager uitgesneden hals, hoge halzen staan stijf. Kraagloze modellen zijn meestal mooier en vlotter dan 
kraagjes. Heb je een blouse met een kraag doe dan de kraag omhoog en laat een aantal knoopjes open. Het 
model op de foto op de volgende bladzijde is een goed voorbeeld. De transparante mouwen staan 
geraffineerd en kunnen volle bovenarmen verdoezelen.

�  �  
Links: top met empirelijn onder de buste.         Rechts: wikkeljurk met verticale strepen. 

< Fijne recht jurkje waarin een buikje minder opvalt. 
Style het af met rode pantykousen en rode schoenen 
als je zo lang en slank mogelijk wilt lijken.
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!          !  

^ Draag je tops over je broek of rok. Een blouse geeft net dat beetje meer. Hert printje leidt het ook af van 
eventuele rolletje. Het blauwe vestje ‘snoept’ optisch een stukje van de romp af.

�           �  
^ Een mooie versiering bij de hals leidt de aandacht af.               ^ Een mooi aansluitend jasje camoufleert een buikje. 
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^ Draag dunne laagjes over elkaar. Door een glad hemdje en een dun aansluitend shirtje 
onder je top of blouse te dragen lijkt je buik gladder. Hobbeltje en bobbeltjes vallen door de 
drie dunne laagjes over elkaar veel minder op.

^ Neem kledingmodellen die losjes langs je buikje en taille vallen.
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Taille: 

� �   �
1. Links een lange taille, rechts een korte taille.    2. Rok met verhoogde taille.    3. Een top met diagonale 
plooien kan een buikje verhullen.

Je ‘middensectie’, zie foto hier boven, links:

Is lang. 
Je hebt veel ruimte tussen je onderste rib en je heupbot. Je hebt hierdoor veel ruimte voor brede riemen 
en ceintuurs in opvallende kleuren. Draag geen broeken en rokken met een verhoogde taille, dan lijken je 
benen nog langer. Neem geen hele korte jasjes op een lange broek of draag er laagje tussen (neem langere 
top die je over je broek of rok draagt gecombineerd met een heupriem om de ruimte op te vullen). 

Is normaal.
Je hebt de meeste mogelijkheden.
Is kort, je hebt weinig ruimte tussen je lage rib en je heupbot. Je houdt dit gebied het beste zo rustig 
mogelijk. 
Kies kleding die rustig is in het gebied van de taille. Draag liever geen brede riemen in een opvallende kleur 
in de taille. Een smal ceintuurtje in dezelfde kleur als je top kan vaak wel. Verleg de aandacht eventueel naar 
boven (met  bijv. leuke oorbellen, kraag of ketting) of beneden (met bijv. schoenen, details aan je rok). Stop 
je tops niet in maar draag ze over je broek of rok, zodat je bovenlichaam langer lijkt.

Je taillegebied loopt recht: 
Houd dit gebied zo rustig mogelijk en leg er zo weinig mogelijk de nadruk op. Het beste draag je kleding met 
een wat rechter silhouet in een effen kleur om de geringe taille te camoufleren. Liever geen opvallende 
ceintuurs of riemen in de taille dragen. Of draag ze onder een jasje.

Het taillegebied is zeer duidelijk smaller: Jouw smalle taille is een groot pluspunt. Zorg ervoor dat je altijd 
getailleerde kleding draagt en verstop je slanke taille niet in wijde, verhullende kleding. Wanneer de taille niet 
te hoog zit staan tailleriemen en kleding met ceintuurs je geweldig.
Het vinden van een goede riem of ceintuur is afhankelijk van een aantal zaken. Een tailleriem is altijd recht 
gesneden omdat hij recht in de taille valt. Een goede heupriem is mooi rond gesneden omdat hij anders niet 
goed over de heupen kan vallen. 
Heb je veel taille of een lang bovenlijf dan kan je heel goed voor een brede riem of een riem in een 
opvallende kleur kiezen (afb. onderaan 1 en 3). Heb je weinig taille of een kort bovenlijf laat de riem dan weg 
of kies voor een smal riempje of een riem in een onopvallende kleur die als het ware wegvalt in de kleur van 
je kleding (afb. 2 en 4). Een wat bredere, rond gesneden heupriem kan een buikje verhullen. Pas het formaat 
van de riem en de gesp aan bij je postuur. Bij een kleine vrouw staat een grote riem buitenproportioneel en 
andersom geldt natuurlijk hetzelfde. 

Heb je van nature weinig taille dan kan je onder je open gedragen colbertje of vestje een tailleriempje 
dragen, dit creëert een illusie van taille. Houdt je jasje of vestje wel aan! 
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^ Kledingstukken zonder duidelijke taillering.

Wanneer kies je het beste voor een taille-riem of duidelijk getailleerde kleding?
Om een antwoord op de vraag te geven of je getailleerde kleding kunt dragen moet je 
eerst bepalen of je taille goed zichtbaar is. Lijk je op het figuur op een zandloper/ of X (met 
een duidelijke taille) of meer op een appeltje/ of O (ronde buik en geen taille zichtbaar)? 
Dames met een duidelijk zichtbare taille, kunnen kiezen voor getailleerde kleding. Heb je 
een vrij rechte taille H of I? Dan kun je je kleding beter wat rechter van vorm nemen.
Kanttekening: Heb je naast een duidelijke taille ook flinke dijen? Deze vallen meer op in 
hele strakke kleding zoals een nauw aansluitende jurk. Misschien wil je in dat geval je 
kleding iets losser dragen. Sommige vrouwen hebben een goed zichtbare taille, maar het 
komt ook vaak voor dat de taille verdwenen is door overgewicht. Of dat de taille van nature 
wat rechter is.

Hierboven zie je voorbeelden van kleding zonder enige taillering. In dit soort kleding valt 
het niet op dat je geen taille hebt en zie je een buikje niet. Ben je klein en wat steviger? 
Pas dan op voor hele wijde kledingstukken, ze maken je te  vierkant en optisch nog kleiner 
dan je al bent.
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Tip: Heb je van nature weinig taille dan kan je onder je open gedragen colbertje of vestje een tailleriempje 
dragen, dit creëert een illusie van taille. Houdt je jasje of vestje wel aan! Heb je een duidelijke taille dan kun 
je ook een riem over je jasje of colbertje dragen.

�  
^ Een brede riem valt uiteraard meer op dan een smal riempje in een afstekende kleur spreekt er meer uit 
dan een riem in dezelfde kleur of in een opvallende kleur.

© Margriet Roorda, Image & Garderobe Consultant                             www.styleconsulting.nl 
�31



E-book: Figuurtips voor vrouwen.

�
^ Links een heupriem in een weinig opvallende kleur, de gele tailleriem is fel van kleur en heeft een hoog 
contrast met de rest van de kleding, doordat hij onder het jasje gedragen wordt krijg je weer de illusie van 
een taille, ook als die er niet zit :-) 

�
^ Draag je een heupriem, zorg er dan voor dat die rond gesneden is.

^ Op deze collage zie je welke invloed de kleurkeuze van een tailleriem heeft.
© Margriet Roorda, Image & Garderobe Consultant                             www.styleconsulting.nl 

�32



E-book: Figuurtips voor vrouwen.

Links: De lichte riem legt hier door het grote licht/donker contrast de meeste nadruk op de 
taille. Dit kun je doen wanneer je een mooie, slanke taille hebt. Heb je weinig taille dan kun 
je beter gen riem dragen of eentje nemen in dezelfde kleur als je kleding, dan valt hij 
minder op. Verder valt een smal riempje uiteraard minder op dan een brede riem.

Midden: Een riem in de kleur van de rok laat de benen langer lijken. Dit is een handig 
trucje voor mensen met korte benen en een lang bovenlijf.

Rechts: De riem in de kleur van de top laat het bovenlichaam langer lijken. Dit is handig 
wanneer je in verhouding een kort bovenlichaam en lange benen hebt.

Heupen / billen:

Brede heupen: 

Breng de aandacht naar het bovenlichaam. Draag daarom donkere (effen) kleuren aan het 
onderlichaam, gecombineerd met lichtere kleuren (effen of dessins) aan het 
bovenlichaam.
Alles donker van boven naar beneden kan ook. Hier kun je evt. een open jasje of vestjes 
op dragen. Recht gesneden rokken of broeken met lange pijpen verbergen je dijen goed. 
Ook kleren (rok, jurk, broek) die onderaan mooi  uitlopen camoufleren je heupen mooi, 
maar vermijd plooien, die laten je gezet lijken. Geen plooien op taillehoogte in rokken en 
broeken, geen zakken ter hoogte van je heupen. Naai steekzakken die open gaan staan 
dicht. Broeken en rokken met de rits opzij staan erg mooi. Ben je smal van boven: wat 
dikkere stoffen, leuke details of lichte kleuren of dessins aan het boven-lichaam brengen 
balans in het lichaam. Draag tops en blouses over je broek of rok zo vallen de heupen 
minder op (foto links onderaan). De strategische lijnen bij de jurk midden onder laten de 
heupen smaller lijken. Hele strakke aansluitende kokerrokken, jurken en tapse broeken 
(naar onder toe smaller lopende) leggen het accent juist op je breden heupen (zie foto met 
de strakke zwarte jurk).

Draag liever geen kleding die precies eindigt op het breedste punt van je heupen (top, trui, 
vest, colbertje, overjas etc.). Je voegt dan een horizontale lijn toe op die plek, en richt de 
focus precies daar waar je hem niet wilt hebben… Laat dit soort kleding dus juist een 
stukje hoger of lager eindigen. Vooral als het kleurverschil erg groot is tussen de top en de 
rok of broek vallen je heupen anders erg op. Neem om deze reden ook geen blouse met 
een randprint of andere versiering precies ter hoogte van de heupen.

Bikini: neem je broekje niet te klein en in een neutrale, rustige  kleur en zonder 
tierlantijnen. Heb je een kleinere boezem, dan leidt een opvallend bovenstukje de 
aandacht mooi af. Badpak: een haltermodel met cups staat erg leuk. De klassieke tip: 
zwart of een andere donkere kleur slankt af. Zeker in de vorm van een badpak is het een 
echte ‘kilokiller’.

Een top of blouse over je broek of rok gedragen staat bijna altijd slanker. De print trek hier 
de mooi aandacht, weg van de heupen…
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Grote of ronde billen: 
Wat rondere billen zijn een pluspunt. Soms die je ronde billen in combinatie met een holle 
rug. Wil je ze wat minder rond laten lijken? Een broek met een hoge taille laat de billen 
nog groter lijken. Neem een wat lagere taille met redelijk grote zakken en van stretch 
materiaal. Zakken die te ver uit elkaar staan laten de billen groter lijken. Neem liever geen 
donkere spijkerbroeken met lichte slijtplekken op de billen.

Jeans: Een recht model of een model met iets uitlopende pijp is super bij jou. Hierdoor 
krijg je vanuit de onderkant meer balans. Bijvoorbeeld de bootcut is een zeer goed model 
voor jou in tegenstelling tot een hoog taillemodel. Vindt je de gebleekte jeans het einde? 
Helaas, fading en slijtplekken zullen je benen (en billen!) voller laten lijken. Met een 
donkere egale wassing bereik je het tegenovergestelde. Ook de zijnaden zijn belangrijk 
voor jou. Naden die niet precies over het midden van je dijbeen vallen maar iets naar 
binnen laten je heupen smaller lijken. 

�   �            �    �    

Heb je grote billen? Net zoals bij brede heupen is een broek in een halfhoog heupmodel 
met rechte of uitlopende pijpen zeer geschikt. Foto links: niet doen, door het lage 
heupmodel worden de billen optisch gehalveerd. Bij de halfhoge broek krijgen de billen 
wat tegenwicht van onderaf. Een te strakke broek is uiteraard niet o.k. De plaatsing van de 
kontzak is een zeer belangrijk punt, zorg dat die goed is in verhouding is tot je bilpartij. 
Bijvoorbeeld kontzakken die te ver uit elkaar staan hebben een verbredend effect. 
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Kontzakken die te laag (foto 1 en 3) zitten laten je billen optisch ‘hangen’. Neem de zakken 
niet te groot (en opvallend, foto 3) maar ook niet te klein. 

De broek rechts op foto 4 is simpel door de donkere kleuren en de onopvallende stiksels, 
de zakken zitten op de goede plek. Deze boot-cut jeans staat daardoor fantastisch.

Zorg er voor dat de zakken van je jeans precies op het middelste deel van je billen zitten 
(voorbeeld rechts) en niet te hoog of te laag.

Normale heupen: Je hebt veel mogelijkheden.

Smalle heupen en of/ platte billen: 

Smalle heupen: Je hebt veel mogelijkheden. Wil je wat voller lijken, wijdere rokken en 
broeken, vollere stoffen  
en dessins geven wat volume. 
Veel broeken glijden zeer makkelijk over je heup, heel vervelend. Het vinden van een 
broek die je net dat extra beetje geeft, is de uitdaging! Je heupen ogen voller in een wat 
lager taillemodel met een wat bredere band waarbij de pijpen een beetje uitlopen. Met 
name de bootcut, de boyfriend en de cargojeans op de foto rechts eerste rij (met allerlei 
leuke klepzakjes) zijn zeer geschikt. En met je smalle heupen hoort je ook tot de weinigen 
waarbij de skinny jeans goed kan. Je mag ook een broek met fading (lichte/vage) plekken 
en patchwork lapjes (foto 3) hebben want hierdoor lijkt het net of je iets vollere heupen 
hebt. Tip: Het merk Levi’s heeft voor elk figuur een goede jeans.  

!  
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!    !   !     !  

Platte billen:  
Sommige vrouwen hebben wat plattere billen en ook als je ouder wordt kunnen je billen 
helaas wat platter worden. Overigens: ook je bovenlichaam krimpt als je warouder wordt 
meestal doordat je ruggengraat in elkaar gaat.  
Maak je bovenlijf in dat geval optisch langer door tops over je broek of rok te dragen. 
Wanneer je leuke rokken draagt  
vallen je platte billen veel minder op dan bij een broek. Draag getailleerde jasjes en 
blouses die een stukje over de billen  
uitlopen. Neem liever geen tapse (toelopende) rokken. Neem broeken van wat steviger 
materiaal. Draag een broek met opgestikte zakken die wat hoger zitten. Ook stiksels, 
klepzakjes en versieringen laten de billen voller lijken. In een witte (of lichte) broek of een 
broek met veel kleur of motiefjes lijken je billen voller dan in een donkere broek. Of koop 
een speciale broek die de billen lift. 

Het is erg belangrijk dat je billen optisch meer vorm krijgen. Maak dus eens flink gebruik 
van gezichtsbedrog. Fading (schuurplekken), versiersels en opvallende stiksels voegen 
volume toe op plaatsen waar ze zijn aangebracht. Ook krijgt je meer volume door het 
dragen van een ‘baggy’ cargojeans (zie foto rechts tweede rij, niet overdrijven met de 
wijdte). Broeken met kleinere zakjes zijn ideaal voor jou.  
Het is ook belangrijk dat je jeans kontzakken heeft want zonder zakken is het net of je nog 
plattere billen hebt.  
Vermijd ook donkere of hele strakke jeans (dus vooral geen zwarte skinny) of draag er dan 
een topje in dezelfde kleurtoon op. Er zijn ook corrigerende panty’s of broekjes 
verkrijgbaar die de billen een lift geven. Leuk onder een feestelijk jurkje.  
Loop op hakken: Als je op hakken loopt worden je billen namelijk direct gelift. 

!  
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Dijen / bovenbenen:

Forse dijen / bovenbenen, de ronding begint hoog (8 vorm):
Neem het liefst broeken met wat ruimte bij de bovenbenen. Rechtere of iets uitlopende 
broeken en rokken staan het mooist. Iets uitlopende broekspijpen geven wat tegenwicht 
aan de heupen. 
Neem liever geen taps toelopende rokken (smal naar beneden toe lopend), kokerrokken 
en skinny broeken (hele strakke smalle pijpen) met een korte top. Pas ook op met strakke 
kokerrokken en jurken in stretchstoffen, die tekenen al gauw en leggen juist de nadruk op 
de volle dijen.  Neem het liefst donkere jeans, zonder speciale wassingen, scheuren, 
versieringen of zakken bij de bovenbenen.

Forse dijen / bovenbenen (A of X vorm), het breedste punt begint laag (zgn. 
‘sadlebags’):
Het is voor jou niet makkelijk om de perfecte jeans te vinden, omdat de taille smaller is dan 
de heupen. Soms moet je een broek of rok bij de taille laten innemen. Kies een broek met 
uitlopende of bootcut pijpen, mooie schoenen kunnen ook geen kwaad. 
Kies geen broek die erg strak zit rond de bovenbenen. Een rok of jurk in A lijn staat mooi 
en camoufleert je dijen.

Normale dijen / bovenbenen: Je hebt veel mogelijkheden.

Smalle dijen / bovenbenen: Je kunt als je dit wilt je bovenbenen wat voller laten lijken 
door lichte broeken en 
rokken te kiezen. Ook laagjeskleding en wat dikkere stoffen helpen. Jeans met scheuren 
of speciale wassingen kun je prima hebben, doordat ze optisch wat volume geven.

Knieën:

Wanneer je knieën niet zo mooi (meer) zijn kun je ze beter bedekken. In de zomer kun je 
een korte legging
tot net over de knie dragen onder je rok of jurk, zo kun je toch een kortere rok of jurk 
dragen.
Neem de legging in ongeveer dezelfde kleur als je rok of jurk. Neem liever geen witte 
legging onder een 
donkere rok. Onder een witte rok staat een witte legging natuurlijk wel leuk, of neem een 
andere lichte kleur 
zoals lichtgrijs. Zie foto’s hier onder bij de onderbenen.

Kuiten:

Flinke kuiten:
Kies broeken met wijder uitlopende pijpen, rok met A-lijn tot de knieën, sleehak of sandaal 
met open teen en een stevige hak, nauwsluitende strakke laars tot de knie. Draag liever 
geen driekwart broeken of schoenen met ronde neuzen of met bandjes over de voet. Ga 
op zoek naar laarzen met een speciale kuitwijdte.
Laat je broeken niet precies op het breedste punt van je kuit eindigen, maar liever iets er 
boven of er onder.
             
Normale kuiten: je hebt veel mogelijkheden.
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Dunne kuiten: 
Geen A-lijn of andere wijde rokken, anders lijkt het of er stokjes onder de rok uit komen. 
Kies 
strakkere rokjes, evt. gecombineerd met lichte of gedessineerde panty’s, een legging of 
een dikke maillot. Enkel-
laarsjes passen altijd. Lichte broeken geven optisch wat volume (meer dan donkere 
kleuren).

�  
Onderbenen, enkels/ voeten:

Dunne onderbenen: Kies stevigere, dikkere stoffen, dessins, laagjes. Liever geen 
aansluitende, strakke pijpen 
zoals skinny broeken en sigarettenpijpen met een strakke top. Je kunt hier wel een wijdere 
top of tuniek bij dragen. 
Een dikke maillot met kabels of een panty met een opvallend dessin geven wat volume. 
Evenals een legging met plooitjes in de naad onder een rok of een wijdere broek onder en 
jurkje of tuniek (foto).

� � �
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Normale onderbenen: Je hebt veel mogelijkheden.

Zware onderbenen en enkels: Probeer zo weinig mogelijk aandacht naar de onderbenen 
te laten gaan. Kies schoenen in één kleur met een lage uitsnijding op de voet. Draag geen 
schoenen met bandjes over de enkels, die maken je enkels nog zwaarder. Wel doen: 
broek, of rok, schoenen en panty’s in één kleur. Neem liever geen 7/8 broekspijpen. 
Rokken gedragen met slanke, kniehoge schachten kleden af. Lange broeken die zo ver 
mogelijk over de hakken van schoenen of laarzen vallen staan het mooist.

Normale enkels : Je hebt veel mogelijkheden.

Dunne enkels/ smalle voeten: 
Voor jou is het vaak moeilijk schoeisel te vinden. Zoek schoenen die in wijdtematen 
verkocht worden. 
De webwinkel www.duoboots.com heeft schoenen en laarzen in breedtematen en 
kuitmaten. Deze webshop verkoopt niet alleen verschillende kuitmaten (met omtrekken 
van 30 cm tot 50 cm), maar ook schoenen in een brede, smalle, of standaard pasvorm. In 
ronde neuzen lijkt je voet wat breder dan in puntige. Stoere laarzen (met bijvoorbeeld 
studs, gespen of ritsen laten je voeten ook wat breder lijken, overdrijf echter niet.

Schoenmaat:

Heb je erg kleine voeten dan kunnen puntige schoenneuzen met een lage insnijding wat 
lengte aan de  voet geven. Licht kleuren lijken groter als donkere kleuren.
Heb je een gemiddelde schoenmaat dan kun je allerlei schoenneuzen en insnijdingen 
kiezen.

Wat stoerder schoeisel met rondere neuzen laten grote voeten kleiner lijken. Donker 
gekleurde schoen lijken kleiner als hele lichte en witte exemplaren. Heb je een slank figuur 
dan staan bandjes over de voet ook erg leuk.
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Jouw botstructuur: 

(Hierbij is uitgegaan van vrouwen met een gemiddelde lengte van ca. 165 cm).

Lichte botten: 
Omtrek van de pols is 14 cm of minder, enkel: omtrek 20 cm of minder. 
Kies voor fijne of geen sierstiksels, fijne, kleine knopen, fijne versieringen en details en 
soepele stoffen zoals wollen crêpe, fijnere gabardine, zijde, chiffon, fijne bouclé, jersey en 
zakdoekenlinnen. Meestal staan wat fijnere sieraden en accessoires je het best.

Middelzware botten: 
Pols 14,5 – 16,5 cm, enkel: 20-23 cm. 
Je hebt een grotere keus als vrouwen met een fijne of grove botstructuur. Onthoud: we zijn 
op zoek naar evenwicht.  Meestal staan medium sieraden en accessoires je het best.

Zwaardere botstructuur: 
Pols 16,5 cm of meer, enkel 23 cm of meer. 
Koop kleding met zwaardere of dubbele sierstiksels, zwaardere of grotere knopen, grotere 
accessoires en details en stoffen wat zwaardere stoffen zoals wol, flanel, midden dikke tot 
dikke gabardine, tweedstoffen, linnensoorten, ruwe zijde, satijnsoorten, vollere 
bouclésoorten en gebreide stoffen. Meestal staan wat forsere sieraden en accessoires je 
het best.

Lichaamslijnen:

Er zij allerlei mogelijkheden in lichaamslijnen: zeer recht, rechter, ronder tot zeer rond. 
Deze lijnen zijn te vinden in bijvoorbeeld de vorm van het gezicht, maar bijvoorbeeld ook in 
de lijnen binnen het gezicht. 

Soms komt de vorm van het gezicht terug in het lichaam, denk aan iemand met een rond 
gezicht en ronde lichaamsvormen. Dit is echter zeker niet altijd het geval. Een persoon 
met een rond figuur maar een smal gezicht lijkt slanker als iemand met een rond gezicht 
en een rond figuur. Mensen met rechtere lijnen in het figuur zijn vaak wat hoekiger, je kunt 
hun botten beter zien liggen als bij een ronder type. Denk aan de jukbeenderen, 
sleutelbeenderen etc. Kleding heeft zowel aan de buitenkant een belijning als aan de 
binnenkant (detaillijnen). 
Op de afbeelding hieronder zie je van links naar rechts rechte lijnen en detaillijnen die 
steeds wat ronder worden. Kies lijnen die bij jouw lichaam passen. Ben je wat hoekiger 
kies dan voor kleding met rechtere lijnen, ben je redelijk rond van vorm kies dan rondere 
lijnen en ben je behoorlijk rond, neem dan ook rondere lijnen. Je kunt ook goed spelen met 
belijningen. Met wat rechtere lijnen kun je er wat strenger uitzien, handig als je 
professioneel over wilt komen of autoriteit wilt uitstralen. Wil je juist vertrouwen wekken of 
wat zachter overkomen kies dan voor wat zachtere lijnen en vormen. Dit zelfde geldt ook 
voor dessins. Ruiten, strepen en strakke stippen etc. ogen strenger, bloemen, paisley, 
losse fantasievormen e.d. ogen zachter en vriendelijker. Ook zijn accessoires hiervoor 
goed te gebruiken. Een rond horloge oog zachter als een horloge met scherpe hoeken. Dit 
geld ook voor bijvoorbeeld schoenneuzen, de hoeken van tassen, oorbellen, schakels van 
kettingen, gespen enz. 
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Jouw lichaamslijnen en detaillijnen zijn voornamelijk:

Zeer recht, je kunt daarom het beste voor kledingstijlen kiezen met een rechte belijning. 
Wil je er wat zachter uitzien kies dan kleding met een iets rondere belijning.

Rechter, je kunt daarom het beste kiezen voor kleding met een vrij rechte belijning. Je heb 
vrij veel mogelijkheden doordat je niet uitermate rond of recht bent.

Ronder, je kunt daarom het beste kiezen voor kleding met een wat rondere belijning. Je 
hebt vrij veel mogelijkheden doordat je niet uitermate rond of recht bent.

Zeer rond, je kunt daarom het beste kiezen voor kleding met een ronde belijning. Die 
passen het beste bij je figuur.
Wil je er wat zakelijker en afstandelijker uitzien, neem dan kleding met wat rechtere 
belijning, mar kies nooit zeer rechte lijnen.

�

Figuurvorm.

Welke kleding en accessoires je goed staan wordt in grote mate door je gezichts- en 
figuurvorm bepaald, maar ook door je kleuring, lengte, je proporties, gewicht en je 
persoonlijkheid en smaak.

Nu volgt er een  overzicht van de 10 meest voorkomende vrouwelijke (verticale) 
figuurvormen. 
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A  Dit is de bij ons meest voorkomende figuurvorm. Smaller van boven, zwaardere heupen 
en dijen. Meestal heeft ze niet erg veel boezem en een slanke buik. Meestal boven een 
kleinere maat als onder. Door of  het bovenlichaam wat voller te maken of te accentueren 
en het onderlichaam zo rustig mogelijk te houden creëer je balans. Jasjes 
niet te lang anders gaan de billen er in ‘staan’. Draag het liefst aan het bovenlichaam 
lichtere kleuren, accenten (kraagjes, zakjes, epauletten) of dessins en aan het 
onderlichaam donkerder kleuren en effen stoffen. Laat kleding nooit eindigen bij het 
breedste punt van de heup, maar een stukje er boven of onder. Vermijd wanneer mogelijk 
zaken als zakken op de heupen.
Zorg ervoor dat je taille zichtbaar is. Laat alles wat recht naar beneden hangt van je 
schouders tot je heupen links liggen. Vierkante kleding zoals vierkante jasjes, lange vesten 
en tuniekjes zonder taillering en dergelijke doen niets voor jou. Ze zijn een riem nodig om 
je figuur te flatteren. Neem wel een riem in een onopvallende kleur.

�  � �

� �     �
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I  Dit is de tengere kleine vrouw bij uitstek  De I- vorm of kolom herken je aan het lange 
smalle lichaam, de schouderbreedte is ongeveer gelijk aan de breedte van de heupen. Ze 
hebben vaak niet erg vaal taille. Ze zijn 
meestal tenger en hebben het gevoel dat ze wat vrouwelijke vormen missen. Er zijn 
overeenkomsten met de H, 
maar ze zijn slanker en smaller. Kleren die volume toevoegen aan de heupen en de buste 
zijn het beste. Dus ga 
op zoek naar horizontale details zoals zakken op de heupen en broeken met 
schuurplekken. Ruches en allerlei tierelantijntjes aan tops en rokken zijn prima om je 
vrouwelijke vormen te geven. 
Patroontjes met ruimte tussen de bedrukkingen met een groter kleurcontrast zijn prima 
voor jou.
Wat niet zo goed werkt is sterk getailleerde kleding die vraagt om vrouwelijke vormen. 
Wanneer je niet erg veel 
buste hebt en duidelijke sleutelbenen zullen wat hogere halslijnen goed bij je staan, beter  
dan diep uitgesneden halslijnen. Chinese boordjes, coltruitjes, boothalzen en haltertops 
zijn het helemaal. Chaneljasjes en jasjes met een dubbele sluiting doen het goed bij jou, 
evenals het zgn. ‘boyfriendjasje’ met verbreedde schouders. Zeer getailleerde jasjes zijn 
minder geschikt.

� �

� �
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Hart of aardbei.  Heeft bredere schouders en slankere heupen. Lijkt op de V, maar zij 
heeft meer rondingen: wat meer vet op het bovenlichaam, zoals vollere  borsten een 
laagje vet op de rug of in of onder de taille. Kan ook een buikje hebben. Dit in tegenstelling 
tot de V. Hierdoor staan soepele stoffen en eenvoudige tops vaak het mooist. Aan het 
onderlichaam heeft zij veel keus: van strak tot wijd met zakken etc. Jasjes en tops zijn 
getailleerd het mooist. Neem geen dubbelbreasted jassen. Diepe ronde, hartvormige of V-
halzen staan vaak erg mooi. Ook wikkeltopjes, jurken en vesten kan ze prima hebben. 
Dessins kan ze het beste aan het onderlichaam dragen en het bovenlichaam rustig 
houden met effen kleuren. Maak de schouders niet breder dan ze al zijn. 
Een kapmouwtje staat mooier dan een top met spaghetti bandjes. De buste en de brede 
schouders kunnen soms lastig zijn bij het kleden, rekbare stoffen kunnen een oplossing 
bieden. Grof gebreide stoffen of coltruien zijn zeker geen goed idee. 
Bij een buikje kan een heupriem een oplossing zijn. Vrouwen met deze vorm ziet er 
prachtig uit in de meeste broeken, en kunnen smalle jeans zeer effectief dragen. Neem 
geen haltelijn tops, taps toelopende broekspijpen, wijde vormeloze mouwen of epauletten 
op de schouders.

� � �

�    
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V  of omgekeerde driehoek. Is atletisch gebouwd. Heeft brede schouders en is dikwijls 
slank met niet erg veel boezem, weinig taille, slanke heupen en billen. Dit figuur wil je 
vrouwelijker maken door bijv. kortere roken, het decolleté wat voller maken door een leuke 
opvul-b.h. etc. Vaak zie je dat een vrouwelijk/stoere stijl het mooiste staat. Romantische, 
lieflijke kleding past vaak niet bij haar rechte lichaam. Ze heeft veel keus qua dikkere 
stoffen, laagjes etc. Leg het accent op de benen door bijv. dessin te gebruiken, broeken 
met grote zakken of andere accenten, dit creëert balans in het lichaam. Skinny jeans en 
broeken met smalle pijpen staan prachtig. Rokken die naar onderen mooi wijd uitlopen zijn 
een ‘must’, ze geven je schouders tegenwicht. Maak de schouders niet breder dan dat ze 
zijn.

�   �   

� �
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Je bent een X. Dit figuurtype is samen met de 8 het meest vrouwelijke figuur en vraagt 
om jurkjes, rokken en getailleerde kleding. Omdat ze veel rondingen (ook buste) heeft 
is er vaak een groot verschil in centimeters tussen taille en lage heup. Haar breedste 
punt ligt op de ‘lage heup’. Ze heeft last van zgn. ‘sadlebags’.
Zij kan haar kleding beter niet al te strak in de taille dragen, anders lijken de heupen 
breder. Rokken en broeken niet  te hoog in de taille dragen. Bijna alle soorten rokken 
op knielengte staan je mooi. Kies soepele stoffen voor tops. Wikkeljurken staan je 
geweldig. Breng het accent naar de bovenkant met lichtere kleuren en wat details. 
Kiest het liefst ronde of andere diep uitgesneden halslijnen. Zorg voor een goed 
passende beugelb.h. die de borsten lift. Pas op met skinny jeans en kokerrokken, ze 
kunnen je er misschien wat te sexy uit laten zien.

*Variatie op dit type. Minder rond, normale buste, slank. Wel zijn de schouders en 
heupen ongeveer even breed en veel taille. Dit type heeft vaak wat meer hoekige lijnen 
in haar lichaam en heeft een tengere bouw. Ze kan veel tips van het A type gebruiken. 
Erg romantische kleding staat haar vaak niet erg mooi. Rechtere lijnen staan haar 
beter omdat die beter bij haar wat rechtere lichaam passen. In tegenstelling tot de 
eerste versie staan hogere halslijnen haar vaak goed.

  �   � �
 
H  Het lichaam is vrij recht met weinig taille. Heeft meestal een vrij slank figuur. 
Gemakkelijk figuur om te kleden. Je kunt meegaan met het figuur, bijv. met rechte jurkjes. 
Dit kan spannend staan, maar vaak is het beter om juist wat taille te creëren en zo het 
figuur wat meer vrouwelijke ronding te geven. Dit doe liever je niet door zeer getailleerde 
jasjes te kiezen, maar door te spelen met lijnen en laagjes zoals een tuniekjurkje met een 
lage ceintuur, een ballonrokje met een recht jasje gecombineerd etc.
*Variatie op dit type: zowel het boven- als onderlichaam is breed zonder een duidelijke 
taille, is wat steviger gebouwd dan de eerste variatie. Dit figuur wil je wat ‘ontvierkanten’. 
Dit kun je doen door te bijvoorbeeld tailleren, maar vooral door te spelen met lijnen en 
proporties. Jasjes en rokken met verticale banen, lang jasje bij een korter rok of andersom. 
Juist geen vierkante, korte jasjes.
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8  vorm De figuurvom zie je niet zo vaak bij de gangbare systemen. Lijkt op de X, maar de 
heupen beginnen hoog. De 8 heeft vaak een hoge taille. Volg in dat geval wel de mooie 
slanke taille maar gebruik liever geen opvallende talleriemen, die benadrukken de hoge 
taillelijn alleen maar. Haar schouders en heupen zijn ongeveer even breed en ze heeft een 
mooie taille. Je mooie vrouwelijke vormen zijn je sterkste troef. Ze ziet er beter uit in een 
rechte rok dan een A-lijn of uitlopende rok, die ziet er beter uit bij de X. Je zult merken dat 
rechte of bootcut jeans goed werken. Vermijd broeken en jeans met hele wijde pijpen, die 
staan beter bij de X en de A.
Slanke, broeken met een gladde voorkant werken goed bij de 8. Vermijd grote volle 
plooien in de taille. Rokken zijn best wanneer ze recht zijn, voorkom geplooide en 
gerimpelde tailles.
Getailleerde jassen en trenchcoats met ceintuurs  doen het goed. Double breasted jasjes 
en jassen zijn niet zo geschikt voor de 8, ze maken je onnodig zwaarder. 
Brede taillebanden werken goed bij broeken en rokken. Draag nooit rechte vormeloze 
kleding!
Diepe halslijnen zijn geweldig voor de 8, ze vestigen de aandacht vestigen op je gezicht. 
De 8 heeft rokken en jurken nodig die soepel over de heupen vallen en dan. Wijde rokken 
maken haar onnodig breed. 
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 O  De O of appel heeft een vollere romp, rechte schouders, vaak een volle hals, weinig 
taille, normaal tot grotere boezem en vaak platte billen en relatief slanke heupen en 
benen. Je kunt de ‘bovenkant’ het beste rustig houden met soepele stoffen, eenvoudige 
truitjes, kortere jasjes etc. Zorg altijd voor en goede bh die je borsten lift. Je smalste deel is 
net onder de buste. Je kunt dit deel accentueren met kleding met een emiprelijn. Laagjes 
zijn het toverwoord, draag een jasje of vest met daaronder een top in een donkerder tint 
dan het jasje of het vest. Dit laat je buik en maag verdwijnen. Draag het liefst effen of 
donkere tops over je rok of broek, die soepel lang je lichaam vloeien, alles wat nauw 
aansluit aan de romp zal niet flatteren. Draag geen tailleriemen. Sluiting van jasjes en 
blouses middenvoor. Enkele rij knopen. Neem lage ronde of laag uitgesneden V halslijnen. 
Een wijde col of een top met een eenvoudige ruches kunnen ook de attentie van je buikje 
afleiden. Een licht getailleerd jasje van redelijke stevig, maar geen stijve stof geeft je wat 
taille. Neem een aansluitend model. Stop je tops niet in je broek of rok. Laat geen truitjes 
of vestje eindigen op het breedste punt van je buik. Heuphoogte is goed. Trek de aandacht 
naar je gezicht, schouders en hals, weg van je buikje. Aan de onderkant kun je voor rechte 
broeken, iets uitlopende broekspijpen, kortere rokken of broeken met zakken kiezen. 
Rokken en broeken met een glad voorpand en een rits opzij doen het prima. Roklengte: op 
de knie of iets er boven. Details kun je boven je buste gebruiken of onder de heupen, hier 
tussen houd je alles simpel en rustig.
Accentueer je slanke benen maar verzwaar ze niet onnodig met te veel ‘poespas’.

�
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Wybertje  Lijkt op de O, maar heeft smallere schouders en smalle heupen dan de O. Het 
wybertje heeft smallere heupen en schouders in combinatie met een breder middenrif. Het 
meeste gewicht is geconcentreerd rond de 
taille en de hoge heup. Dit figuurtype dient in balans gebracht worden door een illusie van 
bredere schouders en heupen te creëren. Dat kun je doen door lossere silhouetten te 
creëren, die soepel over het gebied in de taille 
vloeien. Jurkjes die wijder uitlopen naar beneden toe, kaftan jurken of rechte, lange 
hemdjurken passen goed bij je figuur. Zoek details die de aandacht afleiden van je taille en 
bijvoorbeeld leiden naar de schouders, knieën of onder 
de knie, zoals mouwen met volume of  geplooide schouders en flaired rokken. Rokken met 
plooien kunnen alleen als die beginnen onder je buik. Langere vesten of jassen open 
gedragen in een contrasterende kleur van hetgeen je er onder draagt flatteren het 
wybertje. Wanneer je klein bent zorg dan dat je jas niet langer is dan net boven je knie.
Jasjes met schoudervulling en kapmouwtjes geven je bredere schouders. 
Topjes met een empirelijn en verticale halslijnen leiden de aandacht van je middenrif. Tops 
met een v-hals of met 
een overslag leiden het oog op en neer. Rechtere tops zijn handig om de taille te 
camoufleren.

�   �  �
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Lollie  Haar ‘zwaartepunt’ ligt in het bovenlichaam. Heeft een forse boezem, slanke 
heupen en eindeloze, slanke benen. Haar schouders zijn ten opzicht van haar flinke 
boezem meestal aan de smalle kant. 
Kleding vinden die past is vaak niet gemakkelijk, omdat je borsten eigenlijk te zwaar zijn 
voor je lichaam. Een goede beugel b.h. die steun geeft aan je boezem is een must. Zo 
worden je borsten optisch gelift en lijkt je middel langer. Draag geen topjes met ruches, 
dunne spaghetti bandjes, fijne topje topjes of gecompliceerde halslijnen. Vermijd hoog 
gesloten halslijnen, zoals een coltrui, draag in plaats daarvan wijde V-halzen of brede 
vierkante of ronde halslijnen. Jurken moeten strategisch samenkomen onder de buste om 
alle aandacht direct op de taille te vestigen, bijvoorbeeld door plooien o.i.d. 
Rokken kunnen het best van soepele, geplooide stof zijn, een tulprok werkt ook erg goed. 
Vermijd een hoge taille ten koste van alles! Een broek met wijd uitlopende pijpen geeft 
tegenwicht aan je buste, zodat je minder topzwaar lijkt. Schoenen kunnen het beste een 
hoge rechte hak hebben. Getailleerde jassen, met één of twee knoppen onder de buste, 
werken goed bij een grotere buste, zorg er wel voor dat de jas kan worden dichtgeknoopt.  
Als een grotere omvang noodzakelijk is, breng hem dan naar de kleermaker en laat hem 
bovenaan uitleggen en aan beide zijden (in de taille) innemen, we willen naar een 
zandlopervorm toewerken..

� �  �    �

^ In Hollywood zie je veel kunstmatige ‘lollies’ (door borstvergrotingen).
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Verhouding tussen het  boven-  en onderlichaam (horizontale figuurvorm):

�                    
                   A                                                  B                                       C

A. Je verhoudingen zijn normaal. Je hebt veel mogelijkheden. 

B. Je hebt een wat korter bovenlichaam en langere benen. Je doel is je bovenlichaam 
langer te laten lijken.
Neem een goede houding aan, dan lijkt het bovenlichaam langer! Je kunt truitjes e.d. beter 
over je broek of rok dragen. Neem liever  smalle ceintuurs in dezelfde kleur als je top en 
broeken of rokken zonder- of met een smalle tailleband. Een rond gesneden diagonale, 
laaghangende riem maakt je torso langer. Kies langere tops e.d. die je torso verlengen. 
Broeken en rokken met een verhoogde taille maken je benen nog langer.

C. Je hebt een wat langer bovenlijf en kortere benen. Je doel is om je bovenlichaam 
wat korter te laten lijken en je benen langer. Kies rokken en broeken met lengtenaden of 
een vouw, (brede) taillebanden en lange broeken die vlak boven de grond eindigen. 
Langere vesten, tuniekjes en truien met een broek en hakken gedragen maken 
je benen langer doordat je niet kunt zien waar je benen beginnen. Twee tops over elkaar 
gedragen, waarvan de onderste wat langer is, ‘breekt’ je bovenlichaam. Je schoeisel (met 
hakken) en kousen in dezelfde kleur als je rok of broek verlengd de benen. In te korte 3/4 
of 7/8 broeken, pijpen met omslag  of (lage) heupbroeken lijken je benen korter. Houd een 
roklengte rond de knie aan, kuitlengte maakt de benen nog korter.
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� � �

� � � �  
Proporties:

Je bent klein (onder 1.62 m). 
Koop het liefst kleding die is afgestemd op ‘petits’. Behalve de lengte van mouwen en 
pijpen zijn dan ook de details, plaatsing van zakken, knopen en kruislengtes, figuurnaden 
zijn bij deze kleding op jouw proporties aangepast. 
Kleinere mensen kunnen het beste kiezen voor fijne, verticale dessins en details, zoals 
kleine knoopjes of smalle ceintuurs. Kies een mooi aansluitend, smal silhouet in stof die 
soepel valt, stijve stoffen maken je hoekig. Maak gebruik van verticale lijnen: alles in één 
kleur of alles ongeveer even donker of licht eventueel met een opvallende accentkleur 
voor je jasjes, tops, sjaals en aangesloten pakjes. Jurken rond de knie zijn ideaal voor jou. 
Met kousen en schoen in 1 kleur of blote benen en huidkleurige schoenen).
Geen laagjes in allerlei kleuren of verschillende kleuronderbrekingen, zoals een lichte 
blouse, een donkere rok, lichte panty en donkere schoenen. Wil je slanker lijken kun je het 
beste kiezen voor helemaal effen kleuren of een patroon dat van boven tot onder hetzelfde 
is. Maar niet onder iets anders dan boven. 
Draag vooral lange broeken waarvan de pijp over de hak van je schoen valt. Draag geen 
enkellange jassen en kuitlange broeken of rokken, die maken je nog kleiner. Het nl. is 
goed om je benen zo lang mogelijk te laten lijken. Een asymmetrische zoom doet dit ook. 
7/8 broeken maken altijd kleiner, evenals tapslopende broekspijpen (lopen naar onderen 
toe smal uit): kies liever voor rechte pijpen. Skinny broek staan ook mooi, mits je slanke 
benen hebt.
Het voordeel van klein zijn is dat je heel lang jeugdige kleding kunt dragen. Zorg dat 
mouwlengtes en broekspijplengtes goed zijn, laat ze anders aanpassen door een 
kleermaker. Te lange mouwen en broekspijpen zijn vaak funest voor het totaalplaatje. Zorg 
ook voor de juiste, pittige roklengte (rond de knie). Een gemodelleerde hak van 5 tot max. 
7,5 cm is ideaal. Kies voor schoenen het liefst een puntige neus en een lage voorschoen
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(= lange opening bij de voorvoet). Zoek details in kleding die een verticale lijn maken, 
zoals figuurnaden.
Ook een enkele rij knopen (doorknoopjurk) of een rits middenvoor heeft dat verlengende 
effect. Broeken met een rechte pijp staan beter dan wijde pijpen. Draag schoenen en 
broek in dezelfde kleur of in kleuren die in elkaar overlopen. Laat je hals zien en verstop 
hem niet onder een dikke sjaal. Houd je accessoires klein en fijn. 
Draag geen al te dikke, stugge stoffen omdat je hierdoor zwaarder lijkt. Werk liever met 
dunne laagjes. 
Draag een eyecatcher zo hoog mogelijk, bijvoorbeeld door een kleurige ketting, oorbellen 
of een sjaaltje (in kleuren die je fantastisch staan) in je haar te dragen. Kijk op internet bij 
het Engelse merk ASOS/petite.

�  

Je bent medium (1.62 tot 1.72m). 
Heb je een gemiddelde maat, dan kun je van alles dragen zolang je niet 
uitschiet naar hele grote dingen: dit maakt kleiner en in de regel ook dikker. Kies alles in 
proportie met je figuur en als je langer  (en slanker) wilt lijken dan kun je alles in één kleur 
dragen of kleuren die weinig verschillen qua kleur.

Je bent groot (boven 1.72m). 
Grotere mensen hebben de meeste keuze. Je kunt kiezen uit verschillende 
stijlen: laagjeskleding, wijdere kleding, in kleur contrasterende kleding, grotere dessins of 
details. Schenk extra aandacht aan de juiste mouw- en pijplengte. Zijn deze te kort dan 
doen ze onnodig afbreuk aan je presentatie. 
Over het algemeen doen langere mensen er goed aan op latere leeftijd al te jeugdige 
kleding te vermijden. 
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Lange rokken staan jou als geen ander! Kies accessoires, zoals tassen en kettingen, die in 
verhouding zijn met je postuur. Dus beslist niet te klein. Je accessoires mogen opvallen. 
Kies een riem in een contrasterende kleur; ook kun je hoog gesloten schoenen in een 
opvallende kleur dragen. Draag tops of tuniekjes in horizontale lijnen. 
Creëer kleurcontrasten in je kledingcombinaties, zoals bijvoorbeeld een zwarte broek met 
lichter gekleurde top. 
Ben je naast lang ook dun, draag dan laagjes kleding in contrasterende kleuren, hierdoor 
lijk je wat voller. Draag enkellaarsjes in contrasterende kleuren. Draag je laarzen over je 
broek. Draag gedessineerde dikke maillots met horizontale strepen of ruit. Knoop een 
dikkere sjaal kort om je hals. Draag je accessoires zoals tassen en sieraden 
naar jouw postuur.  Dus niet te klein, want dan lijk je nog groter. Draag riemen in 
contrasterende kleuren. Draag broeken met wijdere pijpen. Een volle haarstijl en een 
(zonne)hoed met een brede rand maken je minder lang. 
Kijk eens op de website van www.allabouteve.nl met winkels door het hele land of op 
www.prettytall.nl.

� �  �  

� � �  �   �

© Margriet Roorda, Image & Garderobe Consultant                             www.styleconsulting.nl 
�55



E-book: Figuurtips voor vrouwen.

Je bent  aan de magere kant. 
Indien je jezelf wat te mager vindt dan kun je zwaarder overkomen door voor iets dikkere 
stoffen te kiezen, voor mooi aangesloten kleding, wat wijdere kleding (beslist niet te wijd!) 
of juist voor verschillende laagjes over elkaar. Bijvoorbeeld een top met korte mouwen 
over een blouse met lange mouwen of andersom. Stoffen die aan je lichaam plakken zijn 
minder geschikt, die accentueren je magere postuur.

Je hebt een gemiddelde bouw. 
Je hebt veel mogelijkheden. Soepel vallende stoffen in een medium dikke kwaliteit passen 
erg goed bij je. Ook medium grote accessoires en dessins doen het goed.

Je bent volslank. 
Indien je jezelf  wat te zwaar vindt gebruik dan soepele stoffen, eenvoudige modellen en 
donkere kleuren. Dit hoeft niet altijd zwart te zijn, donkerblauw, -bruin, -grijs, -groen, -
paars, -bordeauxrood zijn even mooi en wel zo apart. Dikwijls staat aangesloten kleding 
mooier dan té ruime of vormeloze kleding. Draag de goede maat, dus niet te wijd of te 
strak, beide toont zwaarder.
Accentueer je mooiste punten. Heb je bijvoorbeeld mooie benen of een mooi decolleté dan 
zou je dit deel van je lichaam kunnen accentueren. Heb je een grote maat dan zul je 
merken dat eenvoudige kleding van mooi materiaal zonder veel ‘toeters en bellen’ het 
mooiste staat. Opvallende details en ontwerpen kun je vooral in je schoenen, tassen, 
sieraden of sjaals gebruiken. 
Kies de juiste stoffen. Het beste kies je stoffen in een mediumdikte die zacht en vloeiend 
over het lichaam vallen. 
Pas op met stoffen die glimmen, ze laten elke oneffenheid in je lichaam zien. Ook dunne 
stoffen die a.h.w. aan het lichaam ‘kleven’ zijn niet handig. Stugge stoffen ogen gauw stijf 
en geven optisch meer gewicht. Te dunne stoffen zijn minder geschikt omdat ze alle 
hobbeltjes en bobbeltjes tonen. Hele stugge stoffen, dikke stoffen en grove breisels maken 
je onnodig zwaarder, je kunt ze beter vervangen voor lichtere of middelzware 
stofsoorten.
Hele wijde kleding toont zwaarder, maar ook in hele strakke kleding lijk je dikker. Kies voor 
kleding in mooie soepele, niet te dunne stoffen, die goed past, maar niet te strak aansluit.
Een uitstekende verzorging is erg belangrijk wanneer je een maatje meer hebt. Maak je 
outfit compleet met mooie schoenen, een fraaie make-up en een verzorgd kapsel. Draag 
shapewear onder je kleding als je bijv. een strakke jurk aan wilt. Kies voor verticale 
belijningen in je kleding, zoals lengtenaden, lengtestrepen, lange kettingen en 
langwerpige, loshangende sjaals, vouw in je broek. In kleding in één kleur van top tot teen 
lijk je ook slanker. Leg het accent op jouw mooiste lichaamsdelen, neem een mooi 
verzorgd kapsel en zorg voor een mooie make-up.

Kleureffecten.

• Wat zijn de effecten van kleuren in kleding?
Als je kleuren draagt die je het mooist flatteren, zul je er op je best uitzien, ongeacht of je 
dik of dun bent. Dit geldt uiteraard vooral voor de kleuren die je dicht bij je gezicht draagt. 
Je ‘minder goede kleuren’ kunnen, desgewenst, prima aan het onderlichaam gedragen 
worden. Dicht bij het gezicht kunnen ze je echter bleek maken of meer oneffenheden in de 
huid tonen. Gebruik dan ook wat meer make-up, wanneer je een minder geschikt kleur 
draagt.Niet alleen het soort kleding (model, materiaalsoort, stofvalling) is belangrijk, maar 
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ook de kleur. Donkere kleuren bedekken en camoufleren, heldere en lichte kleuren trekken 
de aandacht en accentueren. Wie dus bijvoorbeeld de aandacht van haar buikje wil 
afleiden kan het beste een donkerder shirt of top dragen. De kleur van je kleding zegt ook 
iets over je persoonlijkheid. Iemand die graag op de voorgrond treedt kiest sneller een 
combinatie met fellere kleuren erin. Bescheiden mensen kiezen graag minder opvallende 
kleuren.

 • De juiste kleur kleding in de juiste situatie kan je helpen bij het bereiken van je doelen. 
- Donkerblauw en donkergrijs zijn kleuren die betrouwbaarheid en een zakelijke houding 
uitstralen. Deze kleuren zijn daarom uitermate geschikt bij sollicitaties of als je een 
belangrijke klant moet overtuigen en professioneel wilt overkomen. Met wit of 
pastelkleurige top of blouse krijg je een hoger contrast (oogt afstandelijker) dan met een 
middenkleur (oogt vriendelijker).
- Rood is een opvallende kleur die agressief en opdringerig over kan komen. Gebruik rood 
alleen als je een vechtersmentaliteit hebt en bijvoorbeeld moet knokken om budget te 
behouden. Een rood accent (een beetje rood in een sjaaltje, zacht rode lipstick of ketting) 
kan natuurlijk wel.
- Zwart is creatief en chic, maar kan ook afstandelijk en autoritair werken. 
- Bruin is geen geschikte kleur als je zakelijkheid wilt uitstralen en is eigenlijk alleen te 
gebruiken in ondersteunende functies of wanneer je betrouwbaarheid uit wilt stralen. 
- Grijs is een prima basiskleur, maar kan als enig gekozen kleur saai overkomen. Kies er 
een feller gekleurde blouse, ketting, sjaal o.i.d. bij.
- Gebruik pastelkleuren alleen voor vrijetijdskleding, voor accessoires of voor blouses.

• Hoe kan je een goede garderobe samen te stellen?
Kies één of twee basiskleuren. Kleuren die zich hier heel goed voor lenen zijn 
bijvoorbeeld: zwart, grijs, donkerblauw, grijsblauw, taupe (grijsbruin), donkergroen, bruin, 
beige,bordeauxrood en camel.
Kies vooral voor effen stoffen, als je eenmaal wat goede basisstukken hebt, kan je dessins 
toevoegen. Dessins kunnen wel gemakkelijk een verbinding tussen kleuren 
bewerkstelligen.
Kies voor stoffen die je het hele jaar door kunt dragen, zoals een fijn geweven wol. Linnen 
(kreukt snel) of hele dikke stof is minder geschikt. Kies voor je basisstukken voor 
kwaliteitskleding, want mooie stof en een goede snit zijn bepalend. Je gaat deze kleding 
vaak en langdurig dragen.
Kies ook een aantal mooie, duurzame accessoires, zoals: een handtas, zakelijke tas, 
sieraden, sjaals, riemen, schoenen, bril, zonnebril, horloge, corsage, hoofddeksels etc.
Kies voor één metaalkleur dan kun je alles combineren (let ook op je bril en gesp van uw 
ceintuur).
In kleuren die u het mooist staan komt u niet alleen beter over, de kleuren zelf combineren 
onderling ook goed. 
Op die manier bouwt u al snel een functionele garderobe op. Met kleuren kun je heel 
gemakkelijk je positieve punten benadrukken en de minder fraaie verdoezelen.
De basisregel is: donkere en gedekte kleuren camoufleren, lichte en felle kleuren 
accentueren.
Voor een zakelijke uitstraling kun je het beste kiezen voor een pakje in antracietgrijs, 
middengrijs, grijsblauw of donkerblauw. Wie serieus genomen wil worden laat vrolijke en 
zeer felle kleuren en pasteltinten buiten beschouwing. 
Lichtblauw kan wel als blouse. Een effen combinatie heeft voor een zakelijke uitstraling de 
voorkeur boven een broek (of rok) en jasje in twee verschillende kleuren. 
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• Wil je graag donkere kleuren dragen? 
Combineer ze met wit of een felle kleur als je dat kunt hebben. 
Donkere kleuren ogen slanker, mits ze natuurlijk ze de goede pasvorm hebben. In een 
wijd, vormeloos zwart pak lijk je ook zwaarder dan je bent.
Ben je een licht type (met licht haar, lichte ogen en een lichte huid), neem dan liever niet al 
te donkere kleuren vlak bij je gezicht. Kies dan liever een redelijk donkere kleur bruin, 
blauw, grijs, paars, groen etc. 
Ook kunnen lichte types zwart of een andere donkere kleur aan de onderkant van het 
lichaam dragen en voor hun bovenkleding lichtere kleuren kiezen, die beter bij de kleur 
van hun huid/ haar en ogen passen.
Wil je toch graag zwart aan de bovenkant (dus vlak bij het gezicht) draag er dan een sjaal, 
of top of blouse in je beste kleur bij. Zo heb je je beste kleur vlak bij je gezicht en zie je er 
beter uit. Ben je een donker kleurtype dan staan donkere kleuren je prima. Je kunt dan 
ook prima zwart dragen.

• Lichte kleuren trekken de aandacht terwijl donkere kleuren optisch 'wijken'.  

Heb je wat zwaardere heupen of bovenbenen draag dan liever geen lichte broeken 
gecombineerd met een donkere bovenkleding. Een lichte of donkere outfit van top tot teen 
is beter.Lichte kleuren trekken het oog naar zich toe. Gebruik ze daarom dicht bij je 
gezicht, als je de aandacht naar je gezicht wilt trekken. Dit doe je bijvoorbeeld door een 
lichte kraag of een licht t-shirt onder je trui, jasje  of vest te dragen.

�      �

• Felle kleuren trekken natuurlijk ook veel aandacht, evenals drukke dessins. Houd hier 
rekening mee.

• Contrast in kleuren. 
Hiermee bedoelen we het verschil in donkere en lichte kleuren. 
Zwart en wit naast elkaar gedragen hebben samen het hoogst mogelijke contrast. 
Helemaal als je er ook nog een felrood accent bij draagt. 
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Mensen met veel contrast in hun huid, haar en ogen kunnen het meeste contrast in hun 
kleding gebruiken. 
Sneeuwwitje is een goed voorbeeld van een type met veel contrast (donker haar en ogen 
en een hele licht huid). 
En om in de sprookjessfeer te blijven: Assepoester heeft een veel lager contrast (licht 
haar, lichte huid en lichte oogkleur). 
Heb je van jezelf  niet veel contrast in je gelaat, gebruik dan ook minder contrast in je 
outfit. Dit geeft een mooier totaalplaatje, doordat er balans in je uiterlijk is. 

�  
• Ton-sur-ton (kleuren met de zelfde toonhoogte) en monochrome kleurencombinaties zijn 
dan vaak heel mooi (verschillende tinten van één kleur).  Uiteraard zijn er ook mensen met 
een medium contrast. Zij hebben bijvoorbeeld een redelijk gebruinde huid, midden blond 
haar en niet al te donkere ogen. Zij kunnen, zoals te verwachten, redelijk veel contrast in 
hun kleding hebben. 

• Oogkleur of haarkleur herhalen. Het staat bij iedereen erg mooi om (ongeveer) je 
oogkleur of haarkleur te herhalen in je kleding of accessoires. Door je oogkleur te herhalen 
benadruk je je oogkleur. 
Het herhalen van je haarkleur (of dezelfde mate van donkerheid) geeft harmonie en balans 
in je uiterlijk. In de zomer dragen we graag lichtere kleuren en in de winter donkerder 
kleuren. Toch is het mooi om in de zomer ook een donkere kleur in je outfit te kiezen 
wanneer je donker haar hebt en visa versa met licht haar. 
Een kleine hoeveelheid (de tas en schoenen) kan al voldoende zijn om wat meer balans te 
brengen. Dit hoeft niet perse dezelfde kleur te zijn, als de diepte maar wel overeen-
komt. De haarkleur kan ook herhaald worden in een print, ruit, streep of in andere 
accessoires. 
Je oogkleur kun je versterken door een contrasterende oogschaduwkleur te gebruiken.
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� � � � �
 1 en 2 Herhaling van de haarkleur of kleurdiepte in de kleding / 3, 4, 5 Geen herhaling  van de haarkleur.                          

Foefjes om er beter uit te zien:

a. Lijnen  
Horizontale lijnen maken kleiner en zwaarder, verticale lijnen maken langer en slanker. 
Diagonale (schuine) lijnen geven een speelse onderbreking. Diagonale lijnen voegen 
lengte of breedte toe, afhankelijk van hoe en waar de schuine lijn geplaatst is. Des te 
horizontaler een schuine lijn loopt, des te breder deze maakt. Hoe verticaler een schuine 
lijn loopt, hoe langer deze lijn iets maakt. 

Horizontale lijnen zijn bijvoorbeeld: (schouder)passen, breedtestrepen, laagjeskleding, 
enkelbandjes, ceintuurs (vooral in contrasterende kleuren), colkragen,  sjaaltjes kort aan 
de hals, een kapsel met boblijn, brede oorbellen of  grote kleurverschillen in een outfit 
zoals een lichte blouse gecombineerd met een donkere rok, een lichte panty en donkere 
schoenen.

Verticale lijnen zijn: lengtestrepen, deelnaden in de lengte, vouw in de pantalon, lange 
halskettingen, verticaal gedragen sjaals, lang of omhoog gekamd haar of een hele outfit in 
één kleur.

Diagonale lijnen zijn: wikkelvestjes en jurken, rok met schuine overslag, diagonale 
strepen of stiksels, asymmetrische kapsels of sluitingen.

Rondere lijnen (in bijvoorbeeld kraagjes, jaspanden, opgestikte zakken, bloemcorsage, 
rond 
kraagje, krullend haar etc.) ogen zachter, vriendelijker en vrouwelijker dan rechte, hoekige 
lijnen. ook wel yin genoemd.

Rechte, hoekige lijnen (bijv. puntkragen, v-hals, puntige neus van een schoen, vierkant 
horloge, driehoekige broche, bob-lijnkapsel). Rechte lijnen zijn zakelijker en daardoor zeer 
geschikt voor een zakelijke omgeving. Ook wel yang genoemd.

Gecombineerde recht/ronde lijnen zijn lijnen die niet erg recht en ook niet erg rond zijn. 
Je ziet ze in bijvoorbeeld kleding, schoenen, tassen, accessoires. Ze staan veel mensen 
goed en zijn niet uitgesproken ‘lieflijk’ of ‘streng’ en daardoor bijna altijd toepasbaar.
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�
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  � �

 

© Margriet Roorda, Image & Garderobe Consultant                             www.styleconsulting.nl 
�61



E-book: Figuurtips voor vrouwen.

Blauwe jasje, ronde revers, leren jasje rechte lijnen. De winterjas heeft rechte lijnen maar 
de stof maakt hem zachter.
Op de tekening: Links voorbeelden van horizontale lijnen, rechts verticale belijning, let ook 
op de schoenen. Horizontale lijnen maken breder, verticale lijnen maken langer. De 
halsketting op de foto hieronder is bijna horizontaal en geeft dus een verbreding.

 

�                                  

�  �  �
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� � �
^ Diagonale lijnen/ dessin staan speels en zijn vaak aparter dan horizontale of verticale 
lijnen.  Hoe schuiner de lijn, hoe meer hij verlengt. 

�  �  

� �
 ^ Plaatsing van details (e). Opvallende details trekken het oog naar zich toe. 
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�  � �  
        Zeer rond                     Vierkant                  Redelijk rond

�   �
           Gemiddeld          Zeer puntige schoenneuzen

� �

� � �
 ^ Voorbeelden van gecombineerde recht/ronde lijnen.
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Alles in dezelfde kleur laat je benen het langst lijken.
Verticale lijnen geven je lichaam een optische verlenging.
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b. Kleuren 
Lichte kleuren maken voller en accentueren het gebied waarop ze gedragen worden. 
Donkere kleuren verdoezelen een bepaald gebied. Zo lijken je heupen, billen en benen 
zwaarder in wit dan in bijv. donkerblauw, bruin of zwart. Ook lijken witte schoenen groter 
dan donkere schoenen. 
Het effect van een kleur wordt mede bepaald door het materiaal. In glanzende stoffen 
zoals satijn lijkt een kleur intenser, bij een matte stof zoals linnen en suède is de kleur 
minder intens.

c. Stoffen 
Glimmende stoffen accentueren meer dan matte stoffen. Ook hebben glimmende stoffen 
dikwijls een feestelijker uitstraling dan matte. Grove stoffen zoals fluweel, bouclé of grof 
breisel doen het figuur zwaarder lijken. 
Ook stijve stoffen hebben doorgaans een verzwarend effect. Neem alleen dunne 
ribbelstoffen als je slank bent, anders tekenen ze te veel. 
Soepele stoffen hebben meestal een mooiere valling en staan vooral mooi bij vollere of 
rondere types. Een fijne wollen stof staat iedereen mooi. Stevige, soepele stoffen, zoals 
leer of suède werken corrigerend: een buikje valt minder op doordat de stof het naar 
binnen drukt. Stoffen van natuurlijke materialen (bijv. katoen, wol, linnen, leer, viscose) of 
een mix met een beetje kunststof er door zijn vaak het fijnste in het dragen doordat ze 
goed ademen. 
Stoffen van een groot deel natuurlijk materiaal en een klein deel synthetisch materiaal zijn 
meestal gemakkelijker in onderhoud dan puur natuurlijk stoffen. Ook zijn ze sterker.

�  
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d. Details 
(Opvallende) details, zoals bijzondere knopen, zakken, een riem, (sier)stiksels, 
contrasterende biezen, een print langs de rand, ritsen, een stik(sluiting), een corsage, of 
een borduursel sturen het oog naar die plek. 
Bekijk of het lichaamsgedeelte waar de details zich bevinden aandacht kan gebruiken. Wil 
je dit deel verdoezelen gebruik het detail dan ergens anders.
Enkele opvallende details geven een outfit net even wat meer sjeu. Te veel details kunnen 
echter een rommelig geheel geven. Helemaal als je ook nog accessoires draagt.

e. Dessins. Ruiten, strepen, stippels, paisley, bloemen, geometrische figuren etc. 
Met opvallende (of in kleur contracterende) dessins accentueer je een bepaald gebied. 
Draag deze dus liever niet op gebieden die je minder wilt laten opvallen. Als je wat 
zwaarder bent, staan effen stoffen meestal het mooiste. Rechtere figuurtypes staan mooier 
in rechtere dessins, ronde figuurtypes staan mooier in rondere dessins. Prints roepen een 
bepaalde sfeer op zoals je op de onderstaande afbeelding kunt zien. Een randprint (zie 
foto rechts onder) legt het accent op een bepaald gebied, gebruik dit alleen als je de 
aandacht daar wilt hebben. 

�  
 
^ Dessins staan voor allerlei verschillende stijlen, zoals je op de bovenstaand de afbeelding kunt zien. 
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�
Let er op waar een print de aandacht op legt. Heb je bijv. brede heupen neem dan geen 
randprint op die hoogte.

f. Verhoudingen tussen kledingstukken 
Een goede verhouding tussen je verschillende kledingstukken kan een outfit maken of 
breken. Korte jasjes en
vesten combineren het mooist met langere rokken en broeken en langere colberts met 
rechte broeken of korte(re) rokken. Wanneer een jasje en rok die ongeveer even lang zijn 
kan dit een wat saai plaatje opleveren (foto’s 3 en 4). Dit ziet er niet bepaald spannend en 
een stuk minder aantrekkelijk uit. Helemaal als de kleding wat hoekig van vorm is. Dit 
heeft allemaal te maken met ‘de gulden snede’. Wij willen graag kijken naar iets wat in 
balans is. Draag daarom ook eens iets langs over iets korts.
Een handig ezelsbruggetje is om te werken met derde gedeeltes in plaats van met halven. 
Het mag ook best 1:2, 2:1,1:3, 3:1, 2:3, 3:2, 5:3 of 3:5 zijn. Zolang het maar niet 1:1 is.
Op de voorbeelden hier onder zie je op de zwartwit foto links dat het  jasje iets langer is 
dan het korte rokje 1:2. Het korte jasje op een lange broek en het lange vest op het korte 
rokje zijn ook heel mooi in balans.
Het beige pak heeft een kortere jas, bij het grijze pak is het jasje ongeveer even lang als 
het stuk van de broek wat onder het jasje uitkomt. Het grijze pak oogt dan ook veel stijver 
als het beige pak.
De rode rok en de blouse zijn weer ongeveer even lang en ogen dus wat stijfjes. De 
voorbeelden op de laatste foto zijn alledrie prima gekozen.
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� � �

� �
    
g. Focuspunt(en) 
Een belangrijk punt bij het kiezen van je kleding. Let op waar de focus ligt in je outfit!! Bij 
de zwarte jurk ligt die op de buste en op de witte baan. Bij de tweede outfit vallen de 
horizontale banen in het paars (riempje en randprint) het meeste op. Bij het 3e foto gaat de 
focus naar het sjaaltje in de hals en evt. de rode schoenen en bij de rode jurk ligt de focus 
bij de halsketting. Let er op dat je de focus legt op je sterke punten. Kijk voor de 
passpiegel waar de aandacht het eerste naar uit gaat.
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�     

 ^ Gebruik je focuspunten daar waar je sterke punten zijn. Dus: geen opvallende riem als 
je weinig taille hebt.

Veel vrouwen willen graag langer en/ of slanker lijken. 
Door een ‘kolom’ van kleur te creëren kun je er langer en of slanker uitzien. Neem 
hiervoor het liefst je hele outfit in óf donkere, óf medium-donkere óf lichte tinten. 
Wil je slanker lijken kun je het beste kiezen voor alles in effen kleuren of een doorlopend 
patroon dat van boven tot onder hetzelfde is. Maar liever niet onder iets in een totaal 
andere kleur dan boven. Dus liever geen witte trui met een donkere broek. Op de 
voorbeeldfoto’s op de volgende bladzijde zie je dat je er langer en slanker uit ziet door één 
kleur van boven naar beneden door te zetten. De kleur hoeft niet precies hetzelfde te zijn, 
als alles maar wel ongeveer even donker of licht is (monochrome combinaties). Je kunt 
één donkere, medium of lichte kleur aan de binnenkant gebruiken met een andere kleur 
aan de buitenkant. Dit doe je door een jasje, vest of blouse open te dragen. Ook kan je 
éénkleur aan de buitenkant  gebruiken (voorbeeld links) met een andere kleur top in het 
midden. 
Hoe je het doet maakt niet uit, als de lijn maar ononderbroken doorloopt. Door je broek, 
rok, kousen en schoenen of laarzen in dezelfde kleur te kiezen als je broek lijk je slanker. 
Of neem huidkleurige schoenen bij blote benen. 
Een eventuele tas of riem kun je ook het beste in ongeveer dezelfde kleur kiezen als je 
kleding. Of kies je tas, sjaal o.i.d in een  lekkere felle, opvallende accentkleur bij een outfit 
in maar  één rustige onopvallende (neutrale) kleur. 
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Ben je juist erg lang en slank of erg dun en redelijk groot dan kun je juist beter zorgen voor 
verschillende kleurvlakken naast elkaar. Je creëert dan juist een onderbroken lijn, 
waardoor je wat voller en kleiner lijkt. Horizontale lijnen, lossere kleding, dunnere laagjes, 
ruches en wat zwaardere stoffen werken meestal goed. Ook kun je prima wijde broeken, 
lange rokken en lange jassen dragen.

Heel veel succes met de figuurtips.  
Vriendelijke groeten ,  
Margriet Roorda.  

�   
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De stijl van het hart.  

Het begrip ‘stijl’ kan zowel onze mentaliteit, de manier waarop je je kleedt voor een bepaalde 
gelegenheid als een omschrijving van het soort kleding dat je draagt omvatten. In dit geval richten 
we ons op het begrip ‘persoonlijke stijl’ als een manier om onze persoonlijkheid uit te drukken en 
onze persoonlijke smaak weer te geven.  
Door middel van je kledingkeuze kun je jezelf uitdrukken. Kleding heeft ook met emoties te maken. 
Kleding kan je een gevoel van zekerheid geven, maar wanneer je niet juist gekleed bent voor een 
bepaalde situatie kan je onjuiste kledingkeuze je ook onzeker maken.  

Iedereen heeft minstens één dominante basisstijl en vaak zijn het er twee of drie subtypes waarin 
je jezelf het meest herkent. Juist deze unieke mix van stijlen drukt jouw persoonlijkheid uit. Het is 
absoluut niet de bedoeling om je in een ‘hokje’ te stoppen! 
Stijl is een doorlopend proces. Jijzelf verandert, je lichaam verandert in allerlei stadia van je leven, 
je doorloopt verschillende fases in je leven en de manier waarop je naar dingen kijkt verandert 
steeds. Je kledingstijl kan daardoor ook steeds een beetje veranderen. Bij het vinden van jouw 
persoonlijke stijl gaat om waar jij je prettig bij voelt, in dit stadium van je leven.  

Sommige stijlen mixen goed met elkaar (bijvoorbeeld klassiek met natuurlijk) en anderen weer 
minder goed (bijv. romantisch met avant-gardistisch).  
Wanneer je gekleed gaat in een stijl die bij je past, zie je elke dag in de spiegel de vrouw waar je 
blij van wordt. En dat blije geeft je zelfvertrouwen en energie.  

                                                
Veel vrouwen hebben geen idee wat hun stijl is. Wie haar stijlvoorkeuren kent kan gemakkelijker 
een evenwichtige garderobe samenstellen. Ook kun je door deze kennis bewuster ‘spelen’ met 
stijl. Je weet wat je doet waneer je je kleed. Wanneer je je eigen smaak kent heb je minder 
miskopen, doordat je alleen die kleding koopt die bij jouw persoonlijke stijl past. Je laat je minder 
beïnvloeden door mode of door wat anderen zeggen of vinden.  

We hebben in ons dagelijks leven vaak verschillende rollen. Ook zijn er steeds verschillende 
situaties en gelegenheden waarvoor we ons moeten kleden. Deze vereisen meestal verschillende 
soorten kleding. Denk aan bijv. kleding voor ons werk, casual kleding, kleding voor het uitgaan, 
speciale feestkleding, kleding om te sporten, voor hobby ‘s, schoonmaken, allerlei klusjes enz.  

Door het maken van twee cirkels, een ‘life-circle’ en een ‘garderobe-cirkel’ kun je precies 
achterhalen wat je doet in bijvoorbeeld een week (of een maand) en of je garderobe hierbij 
aansluit.  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Teken hiervoor eerst een ‘levens-cirkel’ en verdeel die in punten (net als een ronde taart) die 
overeenkomen met de tijd die je aan bepaalde activiteiten besteed. Ga na: welk deel van je tijd 
werk je, ga je uit, verzorg je je huishouden, kinderen, huisdieren, sport je, besteed je aan vrienden, 
hobby’s etc. Maak daarna nog een tweede cirkel en geef hierin aan hoeveel zakelijke kleding, 
vrijetijdskleding, sportkleding etc. je hebt. Vergelijk of deze cirkel overeenkomt met de eerste of 
dat je bepaalde onderdelen moet gaan aanvullen. Bij de ene persoon zit er weinig verschil tussen 
privé-kleding en zakelijke kleding, bij de ander juist veel.  

  
^ Voorbeeld van een levenscirkel. Hierbij is uitgegaan van een week van 7 dagen met 16 uur 
actieve uren per dag. Pas de cirkel aan aan jouw manier van leven.  

    
^ Dezelfde schoenen en hetzelfde leren jasje 3 x anders gestyled. 

De sommige delen van ons leven staan minder vrijheid in ons kleedgedrag toe dan anderen. Met 
een sales-job kun je niet zo gauw in een spijkerbroek op je werk verschijnen. Een peuterspeel-
zaalleidster komt daarentegen niet ‘strak’ in het pak. Wanneer we kleding dragen die bij onze 
persoonlijkheid past dan voelt men dat je ‘echt’ bent. Andersom werkt het natuurlijk ook zo. Als je 
een stijl wilt uitdragen die niet bij je past merken mensen dat onbewust. Ook zul je je meer ‘jezelf’ 
voelen in kleding die bij jou past. Hierdoor straal je meer zelfvertrouwen en authenticiteit uit!  
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Dresscodes. Mannen hebben over het algemeen meer rekening te houden met dresscodes als 
vrouwen. Vrouwen hebben vaak iets meer vrijheid in hun kledingkeuze. Dit geldt vooral voor de 
financiële- en sales-sector. Denk hierbij aan de stropdas. In sommige branches kan een man 
volstrekt niet zonder das op zijn werk verschijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de 
dresscodes op jouw werk en ga desnoods op onderzoek uit. Privé heb je vaak een andere stijl als 
zakelijk.  

TIP: Er  zijn niet veel boeken over persoonlijke stijl te vinden. Een boek over kledingstijlen met veel foto’s 
is ‘Wie wil je vandaag zijn?’ van Trinny & Susannah. Omschrijving: Het is heel verleidelijk om wanneer je 
een formule gevonden hebt daaraan vast te houden en dag in, dag uit dezelfde outfit te dragen. Maar het 
leven is niet één grote herhalingsoefening... Godzijdank. Dus speel een beetje met je kleding. Waag de 
sprong en laat je daarbij inspireren door de absolute ‘leading ladies of fashion’, Trinny Woodall en 
Susannah Constantine. Wees creatief, verwen jezelf en leef een dagje als goddelijke Diva, vorstelijke 
IJskoningin, heftige Rock Chick of verwend Luxepaardje. Denk aan: Elizabeth Taylor en Maria Callas, Nicole 
Kidman en Grace Kelly, Marianne Faithful en Kate Moss en Paris Hilton en Eva Longoria. Trinny & 
Susannah laten je zien hoe je de ster van je eigen show wordt en geven je het zelfvertrouwen om het ook 
écht te doen. Hier voorbeelden uit het boek: 

      

In dit e-book bespreek ik eerst de vier basisstijlen en daarna hun subtypes. Dit zijn stijltypes die 
los gezien kunnen worden van een bepaalde trend en met kleine aanpassingen aan de tijdsgeest 
toch constant blijven. Uiteraard is dit slechts een mogelijke indeling. Tijdelijke stijltypes zoals 
bijvoorbeeld de ‘gothic’, ‘punk’of ‘hip-hopstijl’, ‘emo’, ‘grunge’ bespreek in hier niet, wel belangrijke 
stijlinvloeden door de eeuwen heen. Zowel oude als nieuwe stijl-invloeden zie je steeds weer 
terugkeren in het modebeeld. Deze zijn minder tijdloos en meer aan mode onderhevig.  
Naast bepaalde tijdsinvloeden zijn kledingstukken onderhevig aan de mode. Dit zijn meestal cycli 
van zo’n 5 jaar. In een periode van 5 jaar verandert er meestal zo veel aan de vorm van kleding 
dat ze niet meer in het geldende modebeeld passen. Denk aan de breedte van de broekspijpen, 
roklengtes, breedte van revers enz. Klassieke kleding verandert minder snel dan zeer trendy 
kleding (die verandert elk jaar). In sommige perioden zie je ze bepaalde kledingtrends heel veel en 
soms verdwijnen ze helemaal naar de achtergrond. Denk aan bijvoorbeeld de legging, de 
harembroek, de maxi-jurk, felle kleuren, bijzondere prints, hoeden voor vrouwen, hotpants, brede 
schouders, wijde broekspijpen, smalle revers, of schoenneuzen rond, puntig of stomp zijn, modes 
in kleuren voor (edel)metalen die steeds veranderen, doorschijnende stoffen, neonkleuren, etc.  
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DE VIER BASISSTIJLEN ZIJN:  

1. Het klassieke type / tijdloze chic:  

Dit type vrouw hecht waarde aan orde en netheid. Meestal houdt ze ook van klassieke 
kledingstijlen, films en interieurs. Dit hoeft absoluut niet truttig te zijn. Ze kan zelfs heel modern 
zijn. Alleen kiest ze vaak voor klassiekere modellen (zoals een trenchcoat), een goede pasvorm of 
mooie stoffen. Haar kleding is van zeer goede kwaliteit stoffen gemaakt. Ze is meestal niet erg 
modegevoelig. Daarom noemen we deze stijl tegenwoordig liever de tijdloze chique stijl. Ze heeft 
gevoel voor perfectie en klasse. Haar kleding drukt competentie (bekwaamheid) uit. Ze heeft 
meestal geen uitgebreide, maar wel een uitstekende garderobe. Haar sieraden zijn vaak 
kostbaar. Ook heeft ze geld over voor een goede tas en schoenen, van leer. Ze is netjes op haar 
kleding en ziet er altijd verzorgd uit. Haar haar zit altijd goed en ze draagt een bescheiden, 
verzorgde make-up. De valling van dit type kleding is meestal aansluitend aan het lichaam. Veel 
smetteloze, effen stoffen en klassieke dessins zoals bijv. polka dots, krijtstreep, paisley-motief. 
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2. Het natuurlijke type:  

De kleding van het natuurlijke type straalt spontaniteit en natuurlijkheid uit. Niets mag 
kunstmatig, stijf of streng overkomen. Alles draait om spontaniteit en natuurlijkheid. Niet erg 
modegevoelig, ze houdt zich nauwelijks met modetrends bezig... Draagbaarheid en comfort zijn 
erg belangrijk voor het natuurlijke type. Deze stijl wordt ook wel ‘relaxed’ genoemd. Ze houdt van 
soepel vallende, wat lossere kleding, die makkelijk in onderhoud is. Het natuurlijke type houdt van 
natuurlijke stoffen zoals katoen, wol, linnen, leer, suède en zijde. De kleuren zijn vaak natuurlijke 
tinten en andere rustige kleuren, soms ook helder/ fel (bij het sportieve type). Ook houdt ze van 
accessoires van natuurlijke materialen zoals hout, leer, been en schelp. Ze houdt meestal niet 
van te veel glimmende en glanzende materialen zoals Swarofski- stenen, lurex en lakleer. Het 
natuurlijke type wil er graag leuk uit zien, maar besteed liever geen zeeën van tijd aan haar 
uiterlijk. Dit type komt veel voor in Nederland. Misschien is ons vochtige, kille klimaat en onze 
nuchtere volksaard hiervan een reden. In een warm klimaat is het een stuk gemakkelijker om je 
vrouwelijk of sensueel te kleden. Prints: streepjes, ruiten. De modellen zijn vaak vrij basic. Je ziet 
deze voorkeur vaak ook terug in de inrichting van haar huis. 
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  ^ Vrouwelijk/ natuurlijke stijl                                ^ Romantisch / natuurlijke stijl 

    
       ^ Romantisch / natuurlijke stijl                               ^ Natuurlijke stijl 
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3. Het feminiene type:  

Feminiene (vrouwelijke) types accentueren bewust hun vrouwelijkheid. Ze hebben veel gevoel voor 
stijl en details. Voorkeur voor soepel vallende, zachte en luxe stoffen, zoals fijne wol, kant, 
transparante stofjes en zijde. Ze houden van aansluitende kledingstukken en mooie details. De 
kleding valt soepel, soms gedrapeerd. Verder heeft dit type oog voor mooie, elegante 
accessoires. Ze heeft een goed gevoel voor raffinement (hiermee bedoel ik dat ze haar sterke 
punten goed weet te benadrukken). Ze houdt meestal van zachte, soepele stoffen die zwierig 
vallen. Er is gedoseerd huid zichtbaar. Feminiene types zijn vaak echte gevoelsmensen.  
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4. Het extravagante type:  

Extravagante types zijn vaak creatief en willen zich individueel onderscheiden. In Amerika noemt 
men dit type ‘dramatic’. Wordt soms ook wel ‘flamboyant’ genoemd. Extravagante types plaatsen 
zichzelf graag in het middelpunt van de belangstelling. Soms is dit type subtiel in haar 
extravagantie (alleen een opvallend kapsel, sieraad, bril) en soms is ze overduidelijk opvallend. 
Haar kleuren zijn vaak contrastrijk en soms ook zeer fel. Dit type is soms wat rebels en wil 
absoluut geen ‘grijze muis’ zijn. Ze kan zich extreem opvallend kleden en soms zelfs een beetje 
rebels, maar haar extravagante aard kan zich ook uiten in kleine, bijzondere details, zoals 
sieraden, een bril, schoenen of een opvallend kapsel. Extravagante types hebben vaak een 
creatieve aard of een creatief beroep. Het is een zelfbewuste vrouw, ze heeft meestal veel 
zelfvertrouwen of straalt dit in elke geval uit.  
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We zien veel effen stoffen en ook opvallende dessins, soms grafisch. Allerlei stoffen van fijne 
leersoorten tot wol, soms van een stevige structuur en in geometrische stijlen. Vaak zie je 
bijzondere, gedurfde kleur- of stofcombinaties. 
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DE SUBGROEPEN ZIJN:  

De vier basisgroepen zijn weer te verdelen in subgroepen. Deze hebben soms een bepaalde 
overlap, maar ze zijn aan de andere kant vaak ook weer wat verschillend van elkaar. We 
bespreken hier constante stijltypes die door de tijd blijven bestaan en dus niet die stijlen die na 
verloop weer verdwijnen zoals bijvoorbeeld: de hippiestijl, hip hop, punk, new age, gothic.  

1. Het klassieke type/ tijdloze chic.  

a. Uitgesproken klassiek / tijdloos chic:  
Het klassieke type wordt tegenwoordig het tijdloos chique type genoemd omdat dit de lading 
beter dekt. Het op en top tijdloos chique type is meestal beheerst, netjes, keurig, evenwichtig, 
sierlijk, ingehouden elegantie, confessioneel, kiest voor kwaliteit, mooie pasvorm, van top tot teen 
in harmonie. De kleuren van het klassieke type zijn vaak wat rustig en ingetogen.  
Zakelijke kleding is vaak vrij klassiek. Dit komt doordat zakenkleding meestal gemaakt is van 
kwalitatief goede materialen met een goede pasvorm. Ook is zakelijke kleding vaak vrij neutraal 
van stijl en de stoffen hebben meestal van een gladde (fijn geweven) structuur.  
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b. Tijdloos chic / sportief:  
Dit is ook een echt tijdloos chic type, maar haar kleding heeft een wat sportievere inslag. Draagt 
graag comfortabele stoffen die prettig zitten en is zeer verzorgd. Haar kleding is comfortabel in 
het dragen en is van goede kwaliteit en pasvorm en valt vaak iets losser om het lichaam dan bij 
het type hier boven. Haar kleding heeft vaak sportieve kleurstellingen, zoals donkerblauw, wit, 
grijstinten etc. Ze is vaak een actief type.  
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c. Tijdloos chic / romantisch:  
Zeer verzorgd type, draagt kleding van goede kwaliteit, veelvoorkomende elementen zijn: ruches - 
grote rond gevormde kragen - strikken - lint - kant - plooien en schulpranden komen vaak terug.  
Het klassiek-romantische type draagt graag sierlijke kleding, stijlvolle kleding, ze is niet erg 
trendgevoelig en komt meestal vriendelijk, vrouwelijk, zacht en stijlvol over. Ook haar kleurkeuze is 
vaak wat zachter en de valling van de kleding is losser dan bij de variant hier boven. 
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d. Preppy stijl. 

De typisch Amerikaanse stijl mixt casual en sportieve elementen met geklede stukken voor een 
comfortabele, maar deftige look. De stoffen zijn natuurlijk, denk aan katoen voor de zomer, tweed 
voor de winter. ‘Preps’ zijn verzot op ruitjes en fijne streepjes en gaan geen pasteltinten of felle 
kleurtjes uit de weg. 
De prep draagt het liefst een poloshirtje of klassiek hemd met ruitjes of streepjes onder een 
argylesweater, een kabeltrui of een blauwe blazer met gouden knopen. Een paar chino's, 
Nantucket reds of een bermuda maken de look af. Aan hun voeten zitten bootschoenen of penny 
loafers. De prep draagt poloshirtjes, nette hemdjes, bermuda's en chino's. Ook plooirokjes, 
hemdjurken en tennisjurkjes horen tot haar favorieten. Ze houdt haar lokken uit haar gezicht met 
een haarband, heeft vaak een gekleurde foulard om haar nek en werkt elke outfit af met haar 
parelketting. 
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2. Het natuurlijke type.  

a. Jongensachtige / sportieve stijl:  
Oogt vriendelijk, kies graag gemakkelijk zittende kleding, komt wat nonchalant over, staat stevig in 
haar schoenen, niet kwetsbaar ogend, speels, jong, een beetje jongensachtig, levendig, vrolijk, 
pittig, actief, draagt het liefs wat informelere, casual kleding. Houd van kleding in steviger stoffen, 
zoals tweed, denim, ribfluweel, leer en katoen. De kleurkeuze vaak neutraal, rustig en natuurlijk. 
De boyfriend trend past ook bij dit type (denk aan ruimvallende broeken en jasjes). 
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b. Traditionele / sportieve stijl:  
Trefwoorden: gemakkelijk, ontspannen, informeel, relaxed, zelfverzekerd, comfortabel, pakken en 
combinaties, stoffen met structuur, soms ook wat grover, oogt natuurlijk, soms ‘Engelse 
countrystijl’ met typische buitenmaterialen en elementen als bijvoorbeeld tweed, lamswol, 
corduroy, rijlaarzen en ruitenpatronen.  
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c. Gamin (= letterlijk ondeugend):  

Pittig, vaak een wat kleiner en bewegelijk type, speels, ‘kek’, houdt van kleine maar opvallende 
details, stoer- sportieve stijl, oogt graag een beetje brutaal. Heeft vaak graag wat korter haar, 
anders voelt ze zich te veel ‘mevrouw’. Oogt jeugdig- ook op latere leeftijd.  
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e. Het spirituele type:  
Kiest bewust voor natuurlijke-, vaak ecologische materialen, houdt van wat losser zittende kleding, 
veel effen, gedempte kleuren, weinig make-up in rustige kleuren. Duurzame kleding is erg 
belangrijk voor haar. Koopt vaak tweedehands kleding. Ze heeft vaak natuurlijke haarkleur of een 
kleuring met henna, kiest vaak voor duurzaamheid en hergebruik. Ze heeft vaak een bewuste en 
gezonde leefstijl. Houdt van authentieke sieraden. Haar kapsel volgt vaak de natuurlijke valling van 
het haar. Ze kiest meestal voor een gemakkelijk kapsel.  
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f. Urban/ street style:  
Dit type vrouw draagt graag vlotte, trendy kleding gecombineerd met sportieve elementen. Denk 
aan een trendy leren jasje met een zwarte skinny jeans en All stars gympen. Verder zie je bij dit 
type veel Convers gympen, jumpsuits, losvallende wollen mutsjes (beanies), strohoedjes, baseball-
jasjes, hoodies met rits, grote oorringen, grappige sieraden met een knipoog en geblokte sjaals 
(geïnspireerd op de ‘Arafat-sjaal’). Soms is dit type wat sportiever, soms ook met een vrouwelijke 
twist, maar nooit opgeprikt. 
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3. Feminiene (vrouwelijke) type.  

a. Verfijnde stijl:  
Onbevangen, sierlijk, verfijnd, speels, verfijnde details, gedrapeerd, lichtgewicht stofjes, 
zijdeachtige en plooibare stoffen. Accentueert haar vrouwelijkheid door mooie goed aansluitende 
kleding te dragen van goede soepel vallende kwaliteit. Kiest voor verfijnde accessoires, tassen en 
schoeisel. In het engels wordt dit ook wel de  ‘alluring style’ genoemd. 
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b. Romantische stijl:  
Zacht en stijlvol, vriendelijk, lieflijk, open, charmant, ontvankelijk, zachte ronde vormen en 
belijningen, vrouwelijk, verfijnde details. Veel tere bloemmotieven, rozen, vlinders, kant, ruches, 
antieke sieraden, voile, strikken. Voorkeur voor luxe, soepele, zachte materialen. Opengewerkte 
stoffen. passen er goed bij. De kleuren zijn vaak ook zacht, veel pastels, nudetinten (huidstinten), 
roomwit , enz. Dit type vrouw houdt van zacht vallend haar en een zachte make-up. 
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c. Sensuele stijl:  
Typeringen zijn: verleidelijk, uitdagend, vrouwelijk, lichaam accentuerend, soms dierenprints, 
nadrukkelijk vrouwelijk, licht-speels, transparante stoffen (blouses, panty’s), meestal aansluitende 
modellen, soepel vallende stoffen, dierenprints, leer, huid is zichtbaar, draperieën. Legt het accent 
heel geraffineerd op haar mooiste en sterkste punten. Dit kan ook heel subtiel. Zwart en rood zijn 
sensuele kleuren bij uitstek. Ook mooi aansluitende kleding is uitermate sensueel.  
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d. Exotische, Ibiza- of bohémien stijl:  
Mysterieus, oriëntaals (ook in motieven), uitdagend, bespelend, dierenprints, veel zwarte en 
andere donkere stoffen, transparante stoffen, suède, patchwork, gouden, koperen of zilveren 
materialen, onverwachte speelse combinaties. Soms ook wat zigeunerachtig.  
Houdt van aparte sieraden, met schelpen, koordje om haar nek, sjaaltjes, franjes, kraaltjes, ook 
op kleding genaaid, muntjes en bedels, aparte slippertjes, laarsjes in naturel kleur, grote 
oorringen of veel armbanden. Deze stijl komt eigenlijk steeds wel weer terug in het modebeeld.  
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e. Vrouwelijk stoer:  
Nonchalante, vrouwelijke stijl, mix van vrouwelijke met stoere elementen in één outfit. Stoere 
stoffen als spijkerstof, tweed, suède of leer worden gecombineerd met vrouwelijke, zachte 
stoffen. Denk aan een jurkje gecombineerd met laarsjes enz. Of een boyfriend jeans met hakken.  
De huid is zichtbaar maar deze vrouw kiest voor óf been óf decolleté, stoer schoeisel (laarzen, 
Uggs of gympen) gecombineerd met sexy kleding of andersom, killerheels met een spijkerjackje.  
Ze draagt vaak een vrij neutrale make-up met het accent meestal op de ogen, speels en een 
beetje uitdagend. Heeft vaak wat een langere, soepel vallende haarstijl. Pas op dat je deze stijl 
niet overdrijft als je wat ouder wordt, zoek het dan in de kleinere accenten zoals accessoires. 
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4. Het extravagante type.  

a. Dramatische stijl:  
Dit type is op een geraffineerde manier opvallend en verlaat zich niet op alleen haar ‘natuurlijke 
schoonheid’, ze helpt de natuur graag een handje. Gedistingeerd, formeel, chic, opvallend, aparte 
snit, gewaagd, duidelijk aanwezig. Veel effen stoffen, opvallende kleuren, zwart en contrasterende 
kleuren. Ook opvallende prints komen vaak voor, vaak in geometrische lijnen of met strepen. Ze 
heeft gevoel voor details en houdt van bijzondere kleding die niet doorsnee mag zijn. Ze heeft een 
vaak herkenbare individuele stijl. Ze houdt meestal wel van een experimentje in haar kleding en is 
soms zelfs rebels in haar kledingkeuze. Soms blijft dit type ook haar hele leven bij een eenmaal 
gekozen opvallende stijl.  
Veel kunstenaars hebben een dramatische stijl. Dit is vaak hun handelsmerk. Het is ook vaak een 
vorm van ‘personal branding’. Denk aan bijvoorbeeld kunstschilders Ans Markus, Marthe Röling, 
Sophia Loren (actrice), Bjork en Keith Richard, David Bowie, Lady Gaga (muziek), Victor en Ralf, 
Vivienne Westwood (mode), Jules Deelder (dichter), Herman Brood (zanger en kunstenaar).  
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b. Creatieve stijl:  
Typeringen: Kunstzinnig, onverwacht, veelzijdig, ongebruikelijk, ongewoon, non-conformistisch. 
Veel van het goede, vaak veel opvallende kleuren in bijzondere combinaties en opvallende dessins, 
soms ook weer op een ongebruikelijke manier met elkaar gemixt.  
Soms mixt ze vintagekleding, -sieraden of -schoenen met nieuwe kleding. Deze stijl zie je veel bij 
kunstenaars, mensen uit de modewereld, redacteuren van modebladen, reclameontwerpers e.d.  
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© Margriet Roorda, Image & Garderobe Consulting www.styleconsulting.nl                     30



Persoonlijke stijlexpressie vrouwen.

c. Trendy stijl:  
Volgt de mode op de voet, is altijd in voor de nieuwste trends, draagt modekleuren, wisselt snel 
van kleding en accessoires (sieraden, schoenen, brillen, zonnebrillen, hoofddeksels). Volgt ook de 
haar- en make-uptrends op de voet.  
Ze heeft eigenlijke steeds een andere stijl, afhankelijk van wat modern is, vaak wat subtieler qua 
opvallendheid, heeft vaak veel kleding. Deze stijl zie je vaak bij jongere meiden. Vaak hebben de 
betaalbare merken als Zara, H & M, Mango, Shoeby, Vero Moda, Bershka, Asos veel (betaalbare) 
trendy kleding en accessoires in hun assortiment.  
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d. Nieuwe chique stijl / City chic:  
Chique nonchalance, doelbewust in haar kledingkeuze, combineert allerlei kledingstijlen, vaak wel 
klassieke elementen aanwezig, draagt haar kleding met stijl, kwaliteitskleding. Combineert graag  
mooie, tijdloze kleding met hier en daar een trend-item. Ook de ‘Parisian style’ valt hier onder. Dit 
is een fijne stijl voor dames die voor een wat tijdlozere kledingstijl willen gaan, die toch ‘up to date’ 
is. Je kunt steeds een wat betaalbaar trenditem toevoegen van kleding die op dat moment ‘in’ is. 

     

© Margriet Roorda, Image & Garderobe Consulting www.styleconsulting.nl                     32



Persoonlijke stijlexpressie vrouwen.
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e. Avant-gardistische stijl:  
Veel te zien op de catwalk en soms op straat. Dit type is vernieuwend, nooit ‘alledaags’, 
trendsettend, eigenzinnig, extreem, gevoel voor drama, bijzonder, vaak strakke lijnen en 
effen stoffen, vaak donkere stoffen (veel zwart), abstracte belijning, aparte bril, opvallende 
strak gevormde sieraden, onderscheidend. Veel mensen uit reclamewereld, architecten, 
visagisten, kappers uit de modewereld  (met de bekende zwarte, rode of hoornen brillen, 
een zwart pak en wit hemd) en vele modeontwerpers (Victor en Rolf) hebben deze stijl.  
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f. Androgyne stijl: 
Androgynie wil zeggen dat er een evenwicht bestaat tussen vrouwelijke en mannelijke elementen. 
Androgyne stijltypes kiezen ‘stoere’ kleding, accessoires en kapsels die de nadruk legt op hun wat 
meer ‘mannelijkere’ trekken. Ze houden meestal niet erg van zeer vrouwelijke kleding en kapsels.  
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g. Eclectische stijl: Dit stijltype kiest uit allerlei soorten stijlen wat haar bevalt. Ze combineert 
alles wat haar aanstaat door elkaar. Soms stijlen die bij elkaar passen, maar soms ook stijlen die 
botsen. Kate Moss en Sienna Miller zijn goede voorbeelden van celebraties met deze stijl.  
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h. Rebelse type: Het rebelse type houdt er niet van om zich klakkeloos te conformeren aan 
geldende regels. Ze houdt ervan de grenzen van wat kan op te zoeken. Ze houdt van opvallende, 
bijzondere kleding. De kleuren kunnen mysterieus en donker, maar ook heel opvallend of 
uitdagend zijn.  
Soms draag ze kledingstukken bij een gelegenheid waar ze eigenlijk niet bedoeld zijn (stoere 
boots op een net feestje). Ook houdt ze van schoeisel, kapsels en accessoires die niet bepaald 
doorsnee te noemen zijn. Op haar shirts staan soms provocerende teksten.  
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COMMUNICEREN VIA HET UITERLIJK:  

Door middel van je kleding communiceer je altijd. Of je nu wilt of niet. Je zendt altijd een 
boodschap uit: positief, neutraal of negatief. Ook door je manier van kleden geef je altijd signalen 
af. Je manier van presenteren is erg belangrijk in de communicatie met anderen.  
Je non-verbale communicatie bepaald voor 93 % de eerste indruk die je maakt op anderen. 
Hiermee bedoelen we je uitstraling, kleding en kleurgebruik in je outfit. Verder spelen je 
stemhoogte, spreektempo, stemvolume en je intonatie een grote rol. Natuurlijk let men hierbij 
onbewust ook op of je wel verzorgd uit ziet en welke non-verbale boodschap je uitzendt. Denk 
hierbij aan je lichaamshouding, bewegingen tijdens het spreken, toonhoogte e.d.  

�  
Ook non-verbale boodschappen spelen hierbij een grote rol: dit kunnen zijn enthousiasme, 
onverschilligheid, interesse, zelfvertrouwen, onzekerheid, gespannenheid enz.  
De inhoud van wat je zegt komt bij een eerste ontmoeting duidelijk op de tweede plaats (de 
overige 7%). Houd hier rekening mee, vooral als je een goede eerste indruk wilt maken bij 
bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, netwerkborrels of een presentatie.  

Bij het kiezen van de kleuren en modellen van onze kleding is het erg belangrijk dat je je eerst een 
beeld vormt van hoe je over wilt komen op anderen. Het is belangrijk dat je hierbij rekening houdt 
met je persoonlijkheid.  
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�   �
       Casual                 Verzorgd/zakelijk                     Casual            Verzorgd/zakelijk 

ONS IMAGO:  

De manier waarop je je kleedt moet aansluiten bij je persoonlijkheid en niet louter als facade 
dienen. Ons imago (of hoe we over komen op anderen) is opgebouwd uit drie onderdelen: kleur, 
figuur, stijl.  
De kleuren die we dragen moeten bij ons passen, maar de snit en de stijl van onze kleding zijn 
even belangrijk. Het is van belang dat alle onderdelen kloppen, zodat er een evenwicht is tussen 
de drie componenten. Wanneer dit evenwicht er is kom je authentiek over.  

VARIATIE DOOR STYLING: 

Je kunt basiskledingstukken (bijv. een witte blouse met een spijkerbroek, een effen jurkje, een 
donkere broek gecombineerd met een donkere coltrui of een neutraal broekpak) steeds weer 
anders stylen. Met een parelketting en keurige pumps met een klein hakje wordt het klassiek, 
met een paar ‘killerheels’ en rode lipstick super vrouwelijk, enz. Of natuurlijk met gympen, een 
gebreid mutsje en een sportieve tas.  

Het is daarom goed om je garderobe op te bouwen vanuit een paar goede ‘basics’, aangevuld 
met een aantal leuke accessoires uit jou favoriete subgroepen.  
Het beste is het om te beginnen met een aantal mooie basisstukken die eenvoudig zijn qua 
belijning. Dit soort kledingstukken kun je het gemakkelijkste met elkaar combineren. Zeer 
uitgewerkte kleding (hiermee bedoelen we kledingstukken met allerlei bijzondere details, zakken, 
versieringen e.d.) is veel moeilijker te combineren. Ze passen minder snel bij elkaar. Basics met 
een goede pasvorm en van mooie materialen kun je vaak dragen. Je kunt het beste kiezen voor 
stoffen van een medium-dikte, die kun je bijna het hele jaar door dragen, bijv. coolwool. En werk 
met laagjes, zodat je je naar behoefte warmer of koeler kunt kleden. Kies kleuren die neutraal zijn 
en goed bij elkaar passen. Het goed stylen van je outfit heeft te maken met veel zaken: zoals kleur, 

© Margriet Roorda, Image & Garderobe Consulting www.styleconsulting.nl                     40



Persoonlijke stijlexpressie vrouwen.

figuurvorm, botstructuur, gezichtsvorm, kledingsmaak, stof- en materiaalkeuze, accessoires, 
raffinement, imperfectie, kapsel, make-up, je stemming en de gelegenheid waarvoor je je kleed. Er 
komt dus best veel bij kijken. 

   

^ Door steeds andere accessoires te kiezen zien deze broek en top er steeds anders uit. 

      
^ Neem je een andere schoen, dan heb je meteen een andere sfeer. Bijna iets is zo bepalend 
voor je stijl als je schoenen. 
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Stemmingen en emoties:  

Vooral vrouwen kleden zich naar hun stemming. Soms wil je lekker opvallen en de andere keer 
juist helemaal niet. De ene dag ben je in romantische bui, een dag later staat je pet meer naar 
sportief of een tikje stoer. Daar is absoluut niets mis mee, zolang je de verschillende stijlen maar 
niet te veel door elkaar mixt. Zoek het in de details en de accenten en vermeng niet meer dan 
twee stijlen. Sommige stijlen zijn goed te mixen, andere weer niet. Een chique mantelpakje met 
sportieve gympen en een romantische hoed gaat echt te ver.  

   

Karakter en persoonlijke eigenschappen:  

Vaak is iemands persoonlijkheid en karakter terug te vinden in de belangrijkste voorkeursstijl. 
Iemand die verlegen en bescheiden is heeft vaak een natuurlijke stijl (relaxed). Een beheerst, 
verzorgd type is vaak klassiek. Een wat meer chaotisch, wat slordiger type is vaak een creatief- of 
natuurlijk type. Het extravagante type staat graag in de belangstelling en heeft vaak een meer 
uitgesproken karakter (dramatisch, creatief).  
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Accessoires:  

Wanneer je een goede basisgarderobe hebt kun je goed met stijlen ‘spelen’ door een uitgekiend 
gebruik van accessoires. Sieraden, als kettingen, oorbellen, armbanden en ringen. Allerlei 
schoeisel, met hak, plat laarzen, slippers etc. Verder brillen, tassen, sjaals, horloges, riemen, 
corsages, broches, zonnebrillen, hoofddeksels etc. Een simpel zwart jurkje kan er bijvoorbeeld 
klassiek uitzien met een keurig vestje erover en een klassieke pump. Maar ook vrouwelijk met een 
grote bloemencorsage en een elegante hoge hak. Een pet staat vaak stoer en een chique hoed 
klassiek of extravagant. Aparte kettingen of grote, opvallende armbanden staan extravagant. 
Schoenen zijn bij uitstek geschikt om een outfit steeds weer een heel andere look te geven. De 
ene keer draag je een stoere laars, dan weer een sandaaltje, dan een gymp en dan weer pumps. 
Ook een mooie zonnebril geeft je snel een chique uitstraling en geeft e de mogelijkheid te laten 
zien dar je de trends volgt. Draag je een bril, reken die dan ook mee als accessoire en houdt de 
rest van je sieraden wat rustiger. Vooral die rond het gezicht. De afmeting van je accessoires kun 
je het beste aanpassen aan je bouw. Wanneer je tenger en klein bent gaat een grote shopper er 
als het ware met je ‘vandoor’. Een forse vrouw kan juist wel weer beter voor een groter tas 
kiezen, bij haar staat een klein tasje raar. Ook je botstructuur telt mee, bij smalle botten kies je 
beter wat fijnere sieraden, een enorm ‘herenhorloge’ past dan niet bij je. Ook kun je dan meestal 
beter wat plattere en fijnere sieraden kiezen. Hele bolle kralen of grove sieraden staan ook 
minder mooi.  
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Kledingmodellen, kleuren, dessins, stofsoorten en belijning:  

Ook het model, de kleur en de stofsoort en de belijning van kleding heeft invloed op de stijl. Een 
diep uitgesneden hals, kortere of strakke rokken en hoge hakken zijn erg vrouwelijk, een platte 
schoen, wijdere rokken en hoger gesloten halslijnen ogen sportiever.  

Romantische types houden vaak van dingen als: bloemen, zachte wol en kant. Ze houdt van 
zachte vloeiende belijningen in haar kleding. Haar kleding moet wel aansluitend zijn.  
Het sportieve type kiest sneller voor effen kleuren, streepjes of ruiten en houdt van soepele 
kleding die niet te strak zit. Zij wil haar kleding niet voelen. Een grof gebreide trui is vaak sportief, 
zachte, dunnere stoffen zijn vaak vrouwelijk. Felle kleuren zijn vaak extravagant en soms sportief 
(denk aan bijvoorbeeld Gaastra en Mc Gregor kleding) pastels weer meer vrouwelijk en 
romantisch. Neutrale kleuren doen het goed in het zakenleven en bij types die niet al te veel op 
willen vallen.  

Kleding van natuurlijke materialen, in aardetinten passen weer goed bij het natuurlijke type. Ze 
houdt van gemakkelijke schoenen en van praktische materialen die gemakkelijk schoon te houden 
zijn. Ook moeten haar kleding niet te veel onderhoud vragen (stomen, strijken). Ze draagt graag 
jeans, kleding van fleecestof, katoen, stretchstoffen en sweatstof, een galafeest is voor haar geen 
pretje...  

Het vrouwelijke stijltype heeft meestal liever goed aansluitende kleding met een vloeiende belijning 
en het extravagante type houd vaak meer van een strakkere, rechte belijning, soms met 
asymmetrische lijnen. Dessins met strakke lijn passen ook goed bij haar. Ook is ze erg bewust 
bezig met het kiezen van haar kleding, het tegenovergestelde van het natuurlijke type. Het 
klassieke type laat zich nauwelijks beïnvloeden door trends. Ze kiest voor kleding van uitstekende 
kwaliteit en ziet er meestal uit om door een ringetje te halen. Zakelijke kleding is vaak ook wat 
klassieker en heeft vaak neutrale kleuren.  
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Op de twee foto’s op blz. 46 zie je duidelijk het verschil in stofdikte en stofvalling. Het vestje rechts 
is soepeler en dunner en heeft een betere pasvorm. Ook de riem en de ketting zijn meer ‘up to 
date’. 

   

^ De lompe hakken en de grove banden over de voet bij de zwarte schoenen doen heel anders 
aan als de elegante pumps, je kunt natuurlijk ook voor een smal gesneden lagere schoen kiezen. 

   

^ Een ketting met grote schakels oogt veel moderner dan één met fijne schakels. 
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^ De tas links oog wat gedateerd. Zorg dat je met je tijd mee gaat.  
Door middel van je accessoires kun je goed laten zien dat je op de hoogte bent van de huidige 
modetrends. Hoe groot je je accessoires kunt kiezen hangt af van o.a. je lichaamsbouw, gezichts-
vorm, hals, lengte en botstructuur.  

Make-up:  

Ook iemands make-up vertelt veel over de persoonlijke stijl.  
Klassieke type: zeer verzorgde, vaak wat meer neutrale make-up, soms met rode lipstick en 
perfect gelakte nagels.  
Natuurlijke type: het natuurlijke type heeft niet zo veel met make-up, ze kiest voor een natuurlijke 
make-up in rustige tinten of: weinig of geen make-up.  
Feminiene type: meer opvallende, vrouwelijke make-up of met een zachte uitstraling met bijv. 
lipgloss en zachte tinten. Extravagante type: houdt van sterke accenten, bijvoorbeeld alleen 
opvallende zwaar aangezette oogmake-up of een dramatische, vrij zwaar aangezette make-up 
met bijv. fel rode lipstick of donkere lipstick. 

    

© Margriet Roorda, Image & Garderobe Consulting www.styleconsulting.nl                     48



Persoonlijke stijlexpressie vrouwen.

  

        
Parfum:  

Ook geuren zijn aan persoonlijke voorkeur en -smaak onderhevig.  

Klassieke types kiezen graag klassieke tijdloze geuren: Chanel No 5, Organza- Givency, j’adore- 
Christiaan Dior, Youth Dew- Estée Lauder.  

Natuurlijk geuren: Hugo- Hugo Boss, Polo Sport Woman- Ralph Lauren. L’Eau D’Issey- Miyake.  

Feminiene geuren: Pleasures- Estée Lauder, Escape- Calvin Klein, Dolce Vita- Christian Dior, 
Pretty- Cartier. 

Extravagante geuren: Opium- Yves Saint Laurent, Shalimar- Guerlain, Obsession- Calvin Klein, 
Angel- Thierry Mugler.  

Combinaties van geuren 
Er bestaan zes hoofdgroepen geuren: bloemen, citrus, amber (oosters), chypre, leer en hout. De 
meeste parfums zijn combinaties van deze geuren. Vaak worden dezelfde geurgroepen met elkaar 
gemengd: citrus met kruiden, fruit met bloemen, hout met planten en bloemen met planten. Als je 
eenmaal weet naar welke combinatie van geuren jouw voorkeur uitgaat, zal het makkelijker zijn om een 
nieuwe geur te kiezen. 

Bloementuin (vrouwelijk/ romantisch) 
Parfum met bloemengeuren zijn populair. Een parfum zonder bloem als ingrediënt zal moeilijk te vinden 
zijn. Vooral roos en jasmijn zijn zeer geliefde ingrediënten. Bloemengeuren kunnen onderling ook nog eens 
heel erg verschillen. Hou je van zware, zoete bloemengeuren dan hoor je thuis bij het type bloementuin. 
Parfums met de volgende ingrediënten zullen je vast bevallen: allerlei soorten rozen, jasmijn, magnolia, 
lelie, hyacint, freesia, narcis, ylang ylang. 

Bloemig (romantisch) 
Je houdt van een lichte bloemengeur, geen geur alsof je midden in een bloementuin staat, maar een 
stukje er van af, terwijl de wind af en toe een lichte bloemige geur jour kant opwaait.  
Is bloemig jouw type, zoek dan naar geuren met bloemen als sering, lavender, tulp, pioenroos, mimosa, 
geranium, lelietje van dalen, viooltje of het afrikaantje. 

Gekruid en gepeperd (extravagant) 
Ben je een pittig typetje en hou je van pittige geuren, geuren waarin je kruiden ruikt? In het bijzonder 
kruiden die pittig en gepeperd zijn, zoek dan naar geuren met de volgende ingrediënten: 
Koriander, kardemom, anijs, wierook, gember, komijn en guaiac wood. 
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Fris & fruitig (sportief) 
Ben je een fris en fruitig type, dan zijn er een heleboel ingrediënten die je zullen aanspreken. Je kunt de 
zoete, exotische kant op met de geur van: guave, passiefruit, papaya. Of de friszoete kant met framboos, 
bessen, kersen, ananas, abrikoos, vijg, perzik, pruim, druif, bosbes, kiwi, sinaasappel en appel. En dan is er 
nog een derde groep frisfruitige geuren als citroen, lime, bergamot, citrus en sinaasappelbloesem. 

Fris & schoon (natuurlijk) 
Als je van de geur van schone was houdt, de geur van pas gewassen lakens en frisse handdoeken, van 
was die buiten hangt te drogen, van de geur als je katoen strijkt, van babypoeder en talkpoeder, dan zul je 
je favoriete parfum vinden als ze ingrediënten bevatten als talk, bergamot, lathyrus, sinaasappel bloesem 
en jeneverbes. 

Bos & buiten (natuurlijk) 
Ben je een Bos & buiten type dan is dit jouw parfum persoonlijkheid als je houdt van frisse groene geuren, 
van de geur van het buitenleven. Ben je dol op de geur van versgemaaid gras, zoek naar frisse geuren met 
de volgende ingrediënten: 
Gras, varen, klaver, bamboe, komkommer, kamille, salie, den, rozemarijn, jeneverbes, mint, eucalyptus of 
aloë. 

Oerbos (natuurlijk) 
Ben je een avontuurlijk type en hou je van de geur van het bos, de mossige geur van de bodem en de 
zware muskusachtige geur van bomen, dan hoor je tot het type oerbos. Geuren als: ceder, sandalwood, 
patchouli, musk, tabak, ginseng, cypresse, sequoia, koffie, teakhout, witte thee, mirre, eik, mos en leer 
zullen je dan zeker bevallen. 

Zoetekauw (vrouwelijk) 
Hou je van echte zoetige geuren. Denk hierbij aan snoepachtige geuren van vanille, chocolade, pepermunt, 
honing, kokos, caramel, kaneel en butterscotch. Dan ben je een echte zoetekauw en moet je zoeken naar 
parfums met die geuren. 

Zeemeermin (vrouwelijk) 
Denk aan de geur van water, van de zee. Als dit favoriete geuren van je zijn dan ben je het type 
zeemeermin. Zoek naar parfums met ingrediënten als waterlelie, Japanse lelie, zeewier, coumarine en 
calone, dat de geur van een zeebriesje heeft. 
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Kapsel en haarkleur:  

Klassieke types hebben vaak zeer verzorgde kapsels, met een goede coupe. Natuurlijke types 
houden vaak van gemakkelijke, sportieve kapsels die niet te veel onderhoud vragen. Feminiene 
types houden vaak van een wat losser kapsel, met meer vloeiende lijnen of krullen. Extraverte 
types hebben meestal een meer uitgesproken kapsel, met strakke lijnen, opvallende kleuren, 
asymmetrische vormen of een bijzondere coupe.  

Kapsels en haarkleur zijn een ultiem middel om je persoonlijkheid mee naar voren te brengen. 
Aan deze foto’s van popster Rihanna zie je hoe snel je door een ander kapsel van stijltype kunt 
veranderen.  
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Ga bij het kiezen van je kapsel goed overdacht te werk en bedenkt wat past bij jou stijl, leven, 
gezichtsvorm en haartype. Overleg met een goede kapper.  
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Kledingmerken:  

Veel kledingmerken hebben een bepaalde stijl. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je vaak 
kleding van een bepaald merk kiest. Enkele voorbeelden: Esprit, Tommy Hilfiger en Marco Polo zijn 
vrij sportief, Dept en Desigual zijn creatief, Mexx is wat klassieker en Vanilia en Part Two zijn 
romantischer. H&M, Mango, Vera Moda, Zara, Primark, Asos (internetketen) en de accessoire- 
winkels Six en I am zijn meer trendy en hebben snel wisselende collecties. Ook hebben boetieks 
en grotere winkels en schoenenzaken vaak één of twee stijlvoorkeuren. Denk aan Steps en 
Superstar, die hebben veel vrouwelijke jurkjes, topjes e.d. Didi heeft creatievere kleding en 
accessoires. Manfield heeft vrij veel klassiek schoeisel. Sacha heeft meer trendgevoelig schoeisel.  
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De casual kledingstijl:  

Hiermee bedoelen we niet de kleding die je draagt bij het maaien van het gras, maar als je in het 
weekend bij de buren gaat eten. Bedenk hoe de mensen die je ontvangen meestal gekleed zijn en 
pas je hierop aan. Houdt het vlot, maar laat zien dat je er wel je best op hebt gedaan.  
Ook hier zult je je persoonlijke smaak terug zien. Het klassiek type zal zich ook in casual situaties 
nog steeds keurig kleden, terwijl het natuurlijke type op moet passen om zich er niet te 
‘gemakkelijk’ af te maken.  
N.B.: Casual kleding is ongeschikt voor zakelijke functies. In sommige, minder zakelijke banen kun 
je je echter prima casual kleden, maar er let wel dan op dat je kleding er verzorgd uitziet. Soms 
kan een spijkerbroek wel, maar wel in een effen, donkere stof en in een conservatiever model.  
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STIJLINVLOEDEN IN DE MODE:  

Eigenlijk ontstaan er de laatste tijd niet veel totaal vernieuwend items meer in het modebeeld. Het 
modebeeld laat steeds veel invloeden van oude stromingen zien.  
Deze stijlperiodes hebben invloed op niet alleen kledingmodellen en belijningen, maar ook op 
stofkeuze, prints, kapsels, accessoires en make-up. Sommige invoelden zijn als heel oud, maar 
komen toch steeds terug in het modebeeld. Vaak aangepast aan deze tijd. Sommige invloeden 
zijn nieuw en komen bijvoorbeeld uit bijvoorbeeld de muziekwereld. De belangrijkste stijlinvloeden 
op een rij:  

EGYPTISCHE, GRIEKSE EN ROMEINSE TIJD:  
Draperieën, kohl oogpotlood, hennakleuren in het haar, strakke pony’s, slangen-armbanden, 
halskraagketting en sandalen zijn voorbeelden van invloeden uit die tijd die we nog steeds zien.  
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KELTISCHE INVLOEDEN:  
Keltisch kruis, Keltische tekens in prints, sieraden en tatoeages.  
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INDIAANSE, MEXICAANSE EN ANDERE ZUID-AMERIKAANSE INVLOEDEN:  
Franje, mocassin, haarbandje, veren, patronen van kleine borduurkraaltjes, poncho, soepele leren 
en suède kleding. 
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INVLOEDEN UIT DE PACIFICS EN DE ESKIMO’S:  
Hawairokje, exotische bloemenprints, bloemenslingers, bontranden aan kleding.  
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WESTERN INVLOEDEN:  
Spijkerbroek, spijkerblouse, spijkerjack, westernboots, overhemd met ruiten, riemen met gespen.  
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AFRIKAANSE INVLOEDEN:  
Grote (vaak houten) sieraden, Afrikaanse motieven in prints, dierprints.  

ENGELSE JACHTSTIJL , VICTORIAANSE INVLOEDEN, KOSTSCHOOL-STIJL:  
Empire-lijn, met verhoogde taille, romantische stijl met kant e.d., lange rokken, op rijkleding en op 
kostschooluniform geïnspireerde kleding (prep style).  

FRANSE STIJL, ZOALS DIE VAN CHANEL EN HERMES:  
Chaneljasje, het kleine zwarte jurkje, een gebronsde huidskleur, imitatie parelketting, Hermes 
sjaals en tassen, ‘New Look’, de A-lijn en strepless jurken van Christan Doir, Yves Saint-Laurent’s 
Mondriaan-jurken, safari-jasje en de smoking voor vrouwen.  

ITALIAANSE STIJL:  
Elegante belijning in kleding, accessoires en schoenen. De kleding is vaak verfijnd van stof en snit 
en valt klein.  

JAPANSE EN CHINEESE STIJL:  
Chinees boordje, Mao jasje, Kimono, minimalistische, abstracte belijning van Japanse ontwerpers 
als Issey Miyake en Kenzo, Harajuku stijl (Japanse streetstyle).  
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INVLOEDEN UIT HET MIDDEN-OOSTEN:  
Harembroek, zilveren ‘desert’ sieraden, tuniek, kaftan, buikketting.  
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NAUTISCHE INVLOEDEN: Streepjes, t-hirt (afkomstig van de marine), matrozenpakje, Bretonse 
trui, anker, bootschoenen, zeemansjas, schipperstrui, muts, zeiljack, fleecetrui.  

    

   

HIPPIE INVLOEDEN: Bloemetjesjurk, maxi-jurk, lange kettingen, hippiehoed, Peace-teken, 
haarbandje, bloemen, grote zonnebril, vrolijke prints, gehaakte topjes, slippers, ronde bril (John 
Lennon).  
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RETRO INVLOEDEN:  
Kleding uit de 50er en 60er jaren. Vintage kleding, keurige jurken, kokerrok, strakke blouses, 
pumps, handschoentjes, handtasje, hoedjes, vlinderbril, keurig gekapt haar, Grace Kelly knot en 
hoofddoek.  

   

      
70- 80-EN 90-ER JAREN INVLOEDEN:  
Neonkleuren, brede schouders, arobics, kapsel met permanent, vierkante, rechte modellen enz.  
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MUZIEK-INVLOEDEN ZOALS: ROCK ‘N ROLL, PUNK, HARDROCK, HIPHOP, SOUL, DISCO, METAL, 
GABBERS: Stoere leren jassen en broeken, veiligheidsspelden, ruige punkkapsels, gelkapsels, 
spijkerbroek met laag kruis, streatwear, afrokapsel, glitterkleding, wijde broekspijpen.  
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GOTHIC INVLOEDEN:  
Zwart als kleur, dramatische, zware oogmake-up en kapsels, donkere nagellakkleuren, 
doodshoofd als icoon, sieraden met uilen, opvallende/ ‘grote’ kapsels, korset, vrij grove zwarte 
schoenen en laarzen met gespen.  
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MILITAIRE INVLOEDEN:  
Safaristijl, combatkleding, trenchcoat met raglanmouwen, dubbele rij knopen en een jukstuk op 
de schouders, dumpkleding, camouflagekleding, soldatenkistjes, safaristijl, epauletten, montycoat 
(‘houtje touwtje’ jas).  

INVLOEDEN UIT DE SPORTWERELD/ STREETWEAR:  
Poloshirt, allerlei soorten sportschoenen, sweater, sportshirt, pilotenbril, paardrijbroek, rijlaarzen, 
motorjack, sportieve kleding met capuchon, trainingspak, joggingpak, jazz-pant, ballerina’s.  
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SPIRITUELE INVLOEDEN:  
Vooral in sieraden en prints. O.a. Boeddha, Maria, kruis, rozenkrans.  

© Margriet Roorda, Image & Garderobe Consulting www.styleconsulting.nl                     68



Persoonlijke stijlexpressie vrouwen.

STIJLINVLOEDEN VAN ALLERLEI BEROEMDHEDEN uit de oudheid, film, politiek, muziek, 
mode-wereld en modellenwereld. Een stijlicoon is een bekende persoonlijkheid die door een grote 
groep mensen wordt nagedaan en bewonderd wordt om haar stijl. Wat een stijlicoon draagt 
wordt bijna automatisch een trend. Vaak hebben ze een heel eigen stijl ontwikkeld. Ze bepalen 
mede het modebeeld, mensen kopiëren hun stijl graag. Een stijlicoon zijn heeft niet alleen te 
maken met de kleding die ze draagt, haar uiterlijk speelt ook een belangrijke rol. Een stijlicoon 
wordt gekenmerkt door verschillende schoonheidsidealen. Voorbeelden van stijliconen: 
Cleopatra, Coco Chanel, Greta Garbot, Marlene Dietrich, Marylin Monroe, Grace Kelly, Audrey 
Hepburn, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Frida Kahlo, Blondie, Madonna, Lady Gaga, Rihanna, 
Beyoncé, Prinses Diana, Prinses Maxima, Kate Middleton, Jacky Kennedy, Joan Collins, Michelle 
Obama, Twiggy, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Cambell, Kate Moss, Sienna Miller, 
Agyness Deyn, Rachel Zoe, Victoria Beckham, Dita von Teese, Rihanna, Liz Taylor, Anna Wintour, 
Paris Hilton, Katy Perry, Koningin Maxima, Kate Middleton, Cara Delevingne, Stella Mc Cartney, 
Beyoncé, de Olcen twins, Alexa Chung, Lara Stone, Emma Watson, Brigitte Macron.  

Geloof in je eigen stijl, of anderen het nu mooi vinden of niet. Draag je outfits met overtuiging. 
Jij bent je eigen stijlicoon. Kleed je alleen voor jezelf, niet voor anderen! (juist als je jezelf bent 
en je eigen stijl volgt, ben je aantrekkelijker). 
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Persoonlijke stijlexpressie vrouwen.
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Persoonlijke stijlexpressie vrouwen.

 

Stijlen combineren. 

Niet alle stijlvormen combineren even goed en gemakkelijk. 
Bijvoorbeeld: de sportieve stijl combineert slecht met de dramatische stijl. Sportief en vrouwelijk 
is ook geen voor de hand liggende combinatie. Romantisch en vrouwelijk passen dat en tegen 
prima bij elkaar. Evenals klassiek en sportief. Op het voorbeeld hierboven zie je een sportieve, 
maar toch vrouwelijke stijl De modellen en stoffen zijn vrij sportief maar door de zachte kleuren 
en het los vallende kapsel is het totaalplaatje toch vrouwelijk. 
Bij de verschillende subtypes zie je voorbeelden van stijltypes die wel goed met elkaar 
combineren. Sommige stijlvormen zijn juist puur en alleen gebaseerd op het feit dat er allerlei 
stijlen door elkaar gebruikt worden.  De eclectische stijl en de rebelse stijl zijn hier een voorbeeld 
van. 
Vaak past onze stijl ook bij de lijnen is ons lichaam. Ben je wat ronder dan houd je vaak van een 
wat vrouwelijkere stijl. Ben je wat rechter dan zie je dit ook vaak terug in een wat rechtere en 
strakkere kledingstijl. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. 
Vaak voelen we ons thuis bij een combinatie van stijlen. Ook kan onze stijl in de loop der jaren 
veranderen. Soms alleen al door de manier waarop we leven. Een moeder met jonge kinderen 
heeft anders kleding nodig dan een carrière vrouw of een vrouw die met pensioen is. 

Je kunt je stijlvoorkeuren tot uitdrukking laten komen door o.a.: 
- alleen effen stoffen te nemen 
- te combineren met dessins 
- materiaalkeuze (dikte, valling, textuur) 
- belijning (zacht en rond, neutraal of recht) 
- make-up 
- kapsel (losjes, rondvallend, recht vallend, strak gestyled) 
- accessoires zoals brillen, zonnebrillen, schoeisel, hoofddeksels 
- sieraden 
- model van je kleding (wijd, losjes, aansluitend). 
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^ Op dit voorbeeld een ‘little black dress’ voor allerlei situaties. Door je accessoires aan te passen 
kun je je uitstraling gemakkelijk aanpassen. 
Denk hierbij ook aan je kapsel, schoeisel, beenbedekking en de stofkeuze. Een feestelijke stof is 
natuurlijk chiquer dan een eenvoudig katoentje. 
Hieronder zie je een voorbeeld van hoe dezelfde jas heel anders over kan komen door het type 
kledingstukken die je erbij combineert. 
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Op het bovenstaande afbeelding zie je hoe je een jurkje sportief/ casual kunt dragen. 
Tot enige jaren geleden was het bijna ondenkbaar om een jurk te combineren met gympen, 
tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld. De juiste accessoires geven je outfit al 
snel de goed sfeer. Bijvoorbeeld lekker zomers, zoals op de collage hier onder. 
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Persoonlijke stijlexpressie vrouwen.

Hoe kom je aan inspiratie? Nou… bijvoorbeeld door een print als uitgangspunt te nemen. 

Of… neem eens een leuke accessoire met verschillende kleuren als uitgangspunt: 

© Margriet Roorda, Image & Garderobe Consulting www.styleconsulting.nl                     75
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Nog even collages van de vier belangrijkste stijlcategorieën: 
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Persoonlijke stijlexpressie vrouwen.

De Parijse stijl: Wil je er chique, elegant en een tikje mysterieus uitzien? Kleed je dan als een 
Parijse. Het leuke van deze stijl is dat de kledingsetjes er uit zien alsof zo moeiteloos 
samengesteld zijn. 

10 Onmisbare onderdelen voor de Parisienne:  
1. Een klassieke trenchcoat. 
2. Een aantal spijkerbroeken: eenvoudige donkere jeans, een licht exemplaar een mooie skinny jeans. 
3. Een mooie zwarte lange broek. 
4. Een chique blouse in wit of creme. 
5. Een zwart leren jasje. 
6. Een gestreept truitje (donkerblauw-wit) 
7. Een tijdeloze handtas van mooi soepel leer. 
8. Basic hemdjes of topjes in bijv. wit, donkerblauw of zwart. 
9. Een horloge van goede kwaliteit. Klassiek model in zilverkleuren, goudkleur of een combinatie hiervan. 
10. En ... een goede zonnebril mag bij de Parijse stijl natuurlijk niet ontbreken. 

Zorg voor mooie leren schoenen of laarzen met een klassieke snit. Bijvoorbeeld ballerina's, een 
paar hoge vrij klassieke hakken of mooi aansluitende slank gesneden laarzen. Houd je kapsel en 
make-up verzorgd en vrij eenvoudig. Rode lipstick kan een goede aanvulling zijn en past erg goed 
bij deze stijl. Het haar van de Parisienne is nonchalant gestyled. 
Een echte Parisienne laat kleding met glitters links liggen en blijft weg van opvallende logo's. De 
kleding is chic, vrouwelijk en soms een beetje mysterieus maar nooit ordinair. Ze combineert 
duurdere kledingstukken met betaalbare exemplaren. Kwaliteit is erg belangrijk voor de Parijse 
vrouw. Andere veel voorkomende kledingstukken bij de 'Parisian chique stijl' zijn: de 
mannenblazer, een mooie zijden blouse, een mooi wollen rokje en het kleine zwarte jurkje (de 
LBD). 
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Persoonlijke stijlexpressie vrouwen.

Er zijn natuurlijk meer wegen die naar Rome leiden.  Daarom nog een tip over een al wat ouder 
stijl-systeem van David Kibbe. 
In zijn boek ‘David Kibbe's Metamorphosis: Discover Your Image Identity and Dazzle As Only  
You Can’ (sterk verouderd, uit 1987) deelt hij mensen in op uiterlijke kenmerken zoals bijv.  
lengte, botstructuur, lijnen in het lichaam, gezicht, haar. De uitgangspunten ‘yin’ (vrouwelijk)  
en ‘yang’ (mannelijke) komen ook aan de orde. Hij geeft allerlei kledingvoorschriften bij de 
verschillende types. Dit is een heel andere manier van kijken naar de stijlpersoonlijkheid van 
mensen, maar zeker interessant om eens over na te denken. Zoek er maar eens op.  
Op http://colorconnection.yuku.com staat ook veel informatie over het systeem David Kibbe.  
Je kunt hierover ook testen vinden op het internet. En kijk ook eens op Pinterest. 
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Persoonlijke stijlexpressie vrouwen.

Mijn klanten vragen vaak of ik ze een bepaald boek kan aanraden. Zoek je een geweldig boek over 
figuurvormen en stijl? Dan kan ik je dit boek van harte aanbevelen. Het heet:  
'De juiste look op elke leeftijd' en is geschreven door een Belgische collega, Lien Degol. Het boek 
staat vol met inspirerende metamorfoses van vrouwen zoals jij en ik, van allerlei leeftijden. Ik pak 
het bijna week wel even uit mijn boekenkast! 

Het leuke van dit boek is dat er mensen in staan die zo van de straat geplukt kunnen zijn. Lien 
geeft in dit boek uitleg over verschillende figuurvormen en alle dames zijn in een donker 
sportpakje gefotografeerd zodat je hun figuur kunt zien. Bij elke make-over staat uitleg over het 
hoe en waarom. Dit boek is up to date. Dat kun je niet van alle boeken over dit soort onderwerpen 
zeggen. De mode verandert snel, dus dit soort boeken zijn snel gedateerd. 

Er zijn ook leuke artikelen en filmpjes van Lien Degol te vinden. Google maar eens op haar naam. 
Er is ook nog een boek met de titel: 'De juiste look op de werkvloer'. Het gaat over leuke outfits  
voor op kantoor. Ik vind hem iets minder leuk als de andere, maar hij is wel heel leuk om te  
lezen als je in een zakelijke omgeving werkt. 

Wil je meer leuke artikelen over o.a. kleuren, figuurtips, persoonlijke stijl en make-up lezen?  
Lees dan mijn blogs op mijn website of vul mijn naam in bij Pinterest voor leuke collage’s. 

Veel succes met het vinden van jouw persoonlijke stijl!! 

Vriendelijke groeten, Margriet Roorda-Faber.
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60 Trendy manieren om sjaals te knopen en te dragen 

�
60 Trendy manieren om sjaals te knopen en te dragen.  

Het leuke van sjaals is dat je ze op verschillende manieren kunt dragen. We beginnen met allerlei 
manieren om je sjaal om je hals te dragen. Het materiaal van de sjaal heeft grote invloed op het 
uiteindelijke effect. Daarna volgen de manieren waarop je een sjaal kunt dragen bijvoorbeeld als gilet, 
jurkje, rok, topje, ceintuur, jurkje, haarband, versiering aan je tas, enz.  

TIP: Google op ‘You Tube’: ‘how to tie a scarf’ voor vele leuke en inspirerende filmpjes van over de hele 
wereld met sjaalknoop- technieken.  
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60 Trendy manieren om sjaals te knopen en te dragen 

Sjaalknopen met een langwerpige sjaal:  

Je kunt een langwerpige sjaal heel leuk los in de hals dragen, zoals hieronder op de linker foto’s te zien is. 
Een wat dikkere rechthoekige sjaal kan je goed als elegante omslagdoek dragen. Een leuke variatie van de 
loshangende sjaal is om in de uiteinden van een sjaal een enkele knoop te leggen zoals op de twee foto’s 
links onderaan de bladzijde.  

  

Figuurtip: Een soepele rechthoekige sjaal los naar beneden hangend gedragen geeft je optisch lengte. Je 
lijkt zo dus langer en slanker. Ook kun je er een buikje gemakkelijk mee verhullen. Sla de sjaal liever niet 
strak rond je hals zoals op de foto links. Juist door bij je hals wat huid te laten zien lijk je langer en slanker. 
Je kunt ook een dunne tubesjaal (of cirkelsjaal) losjes voor je buikje laten hangen (foto 3). 
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60 Trendy manieren om sjaals te knopen en te dragen 

  

^ Wanneer je je sjaal rond je hals slaat lijkt je hals korter. Dit is alleen handig als je een lange hals hebt. 

1. Sjaal dubbelgevouwen en door de lus gehaald (‘de Europese knoop’).  

Deze knoop wordt heel veel gebruikt. Hij heeft een losse uitstraling, is lekker warm en makkelijk te dragen.  
Sla de sjaal in de lengte dubbel, waarbij de beide losse uiteinden op elkaar gelegd worden. Leg de sjaal nu 
om de nek en haal de beide losse uiteinden door de lus heen. Deze knoop hoeft niet al te strak 
aangetrokken te worden. Leuke variatie: draai de sjaal eerst in een spiraal voordat je hem door de lus 
haalt (zie meest rechtse voorbeeld op de volgende bladzijde).  
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60 Trendy manieren om sjaals te knopen en te dragen 

 

       

2. Sjaal dubbelgevouwen de twee uiteinden worden apart van elkaar door de lus gehaald.  

Deze knoop lijkt erg veel op de knoop hierboven, maar hij ziet er ingewikkelder en chiquer uit en is wat 
warmer doordat de knoop plat tegen de hals valt. Sla de sjaal weer dubbel, waarbij de beide uiteinden naar 
elkaar toe gebracht worden. Leg de sjaal om de nek en haal slechts één van de uiteinden door de lus 
heen. Draai de lus nu een halve slag en haal het andere uiteinde van de sjaal er doorheen. Trek de knoop 
voorzichtig op z’n plaats. Heb je een erg lange sjaal draai dan eerst de sjaal om je hals en maak dan de 
knoop (voorbeeld rechts). Het staat weer anders met een sjaal met een dessin. 
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60 Trendy manieren om sjaals te knopen en te dragen 

  

3. Extra knoop in de sjaal.  

Door een knoop in de sjaal te leggen krijgt deze knoopwijze meteen een wat speelsere uitstraling.  
Wikkel de sjaal om de nek en leg heel losjes in één uiteinde een knoop. Haal het andere uiteinde 
voorzichtig door de knoop heen naar beneden. Trek de knoop licht aan.  
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4. Lange sjaal met knoop.  

Bij deze variatie wordt de sjaal niet om de nek gewikkeld, maar om de hals gelegd en 
met één grote knoop vastgezet. Draai hierbij de punten om elkaar heen en trek ze voorzichtig aan. Het 
materiaal van de sjaal heeft effect op hoe deze koopvorm uitvalt zoals je kunt zien op de voorbeelden. 
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5. Sjaal losjes gedrapeerd met knoop.  

Wikkel de sjaal om de nek waarbij de beide uiteinden aan de voorzijde uitkomen. Leg het rechter uiteinde 
over de linker heen, haal hem hier achterlangs en trek hem door het driehoekige gat naar de voorzijde. 
Trek de beide uiteinden voorzichtig aan en laat de bovenste losjes over de andere heen vallen. Deze knoop 
houdt de hals lekker warm. Ook leuk met een dikke wollen- of grote sjaal van kunstbont (zie foto’s).  

        
6. Knoop opzij.  

Eigenlijk is deze knoop identiek aan knoop 5, behalve dat hij meer aan de zijkant van de hals is gedrapeerd. 
Hierdoor zijn de beide uiteinden van de sjaal zichtbaar in plaats van alleen het bovenste uiteinde.  
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7. Sjaal losjes gedrapeerd met een lagere knoop.  

Deze knoop is identiek aan 5 en 6 de knoop is niet tot de hals aangetrokken, maar hangt losjes op de 
borst. Dit staat wat minder propperig bij de hals en is leuk voor binnen doordat het niet zo warm is.  

  

8. Sjaal met enkele knoop.  

Bij deze variatie wordt de sjaal niet om de hals gewikkeld, maar leg je er wel weer een enkele knoop in. Je 
kunt de knoop natuurlijk ook hoger vast maken. Dit kun je beter niet doen als je een korte hals hebt.  
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9. Sjaal om de schouder gedrapeerd zonder knoop.  

Een mooie sjaal hoeft natuurlijk niet perse vastgeknoopt worden, hij kan ook heel elegant om de hals 
worden gewikkeld waarbij de uiteinden van de sjaal elk aan een andere kant van het lichaam hangen. Staat 
vlot en nonchalant. Speld er een een corsage (zie foto blz 11) of bijzondere broche op voor een speciaal 
effect. Bovendien glijdt de sjaal dan niet meer weg. 
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 < Met corsage. 

10. Sjaal één keer rond de hals gewikkeld.  

Deze manier van een sjaal draperen wordt veel gebruikt en is ideaal voor over een trui, maar ook voor 
onder een jas waarbij een knoop in de sjaal soms in de weg kan zitten. Wikkel de sjaal één keer om de hals 
waarbij de beide uiteinden aan de voorzijde van het lichaam uitkomen. Op foto 3 en 5 een leuke variatie 
met een extra lange sjaal met riempje eromheen. 

    < 1 en 2 
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  < 3 en 4 

^ Sjaal als een soort top, met riem vastgezet. Links niet om de hals geslagen. 
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11. Chique omslagdoek.  

Vouw een vierkante sjaal dubbel tot een driehoek. Knoop de punten aan elkaar en draai de knoop naar één 
schouder. Kan ook over een jas gedragen worden. Neem dan een wollen exemplaar tegen het glijden.  

   

Ook leuk: 
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De twist: 

Draai een lange sjaal 1 x om je hals. Pak één kant op en draai de loshangende strook verschillende keren 
rond tot je in het midden uitkomt (werk van achteren naar voren). Doe nu hetzelfde met de andere kant. 
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Sjaals knopen met een vierkante sjaal:  

De Hermès sjaal (of andere zijde of gladde vierkante sjaal)  
Eén van Hermès meest bekende producten is de zijde sjaal. Grace Kelly gebruikte haar Hermès sjaal als 
een mitella voor haar gebroken arm, Madonna droeg hem als haltertop in de film 'Swept Away'. 
Vooral onder de rich & famous is de sjaal al jaren erg geliefd. In 1937 werd de Hermès sjaal op de markt 
gebracht. Het eerste exemplaar bestond uit een print van vrouwen met witte pruiken op die een spel 
speelden. De costumized sjaal kreeg de naam 'Jeu des Ombinus et Dames Blanches'.  
In de jaren die volgden, veranderden de prints constant, maar de Chinese zijde bleef. De printontwerpers 
spendeerden jaren om de juiste print te creëren. Elke kleur verf kreeg een maand de tijd om te drogen 
voordat de volgende werd aangebracht. Elke sjaal kwam met veel zorg en aandacht tot stand. 
Door het succes van Hermès kwamen er al gauw kopieën op de markt.  
Een echte Hermès sjaal is 90 x 90 cm, weegt slechts 65 gram en is geweven van 250 cocoonen. Alle 
prints zijn met de hand gedrukt en de zomen met de hand gestikt. Er zijn ook kleinere Hermès sjaals van 
70 x 70 cm en grotere van 140 x 140 cm. Twee keer per jaar wordt er een nieuwe collectie sjaals 
gelanceerd, bestaande uit oude en nieuwe designs, re-prints en limited editions. Sinds 1937 heeft 
Hermès meer dan 2500 verschillende designs uitgebracht. De meest bekende hiervan is het paarden 
motief.  
Een Hermès sjaal is er vanaf ongeveer € 300. Ze zijn prijzig, maar gaan wel jaren mee. Hermès sjaals 
worden verpakt in luxe oranje dozen. Hermes heeft ook speciale ringen uitgebracht die gebruikt kunnen 
worden bij het knopen van de sjaals. De sjaal is tijdloos en voor iedereen geschikt. Queen Elizabeth II is fan 
maar ook Sarah Jassica Parker en Elle McPherson lopen er mee weg. Hermes heeft ook speciale ringen 
uitgebracht die gebruikt kunnen worden bij het knopen van de sjaals.  
De Hermès sjaal is uiteraard ook volop verkrijgbaar in imitatievormen.  
Kijk bij winkels als V&D, H&M en Zara voor betaalbare varianten. Deze zijn in allerlei materialen (zoals 
kunstzijde) en maten verkrijgbaar, van klein tot groot. River Woods heeft ook mooie exemplaren.  
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12. De basisvouw. 

De zgn. ‘basisvouw’ wordt erg vaak gebruikt wordt als uitgangspunt in deze map.  
Leg de vierkante sjaal neer op een platte ondergrond (1). Vouw twee punten naar het midden, zoals op de 
tekening (2).Vouw nu ook de beide rechte zijkanten die ontstaan zijn weer naar het midden (3).  
Leg de strook weer dubbel op elkaar.Je kunt de sjaal nu los in de hals dragen voor een chic resultaat 
(foto’s links) of draag hem onder een dichtgeknoopt colbertje, dan lijkt de sjaal op een blouse (foto hier 
helemaal rechts onderaan). 
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13. Chique gedraaide sjaal.  

Maak de ‘basisvouw’, leg de sjaal in de nek met de beide punten naar voren (2).  
Draai de ene punt over de andere (3). Wikkel nu steeds één punt verschillende keren om de sjaal heen (4).  
Wanneer de wikkels mooi vallen knoop je de uiteinden netjes vast met een kleine dubbele knoop. Schuif de 
knoop in je nek. 

   

  < Celebrity styles. 
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14. Korte ‘bandana’.  

Neem hiervoor een kleine vierkante sjaal. Leg de basisvouw in de sjaal. Leg de sjaal in de nek en knoop 
hem voor vast met een dubbele knoop. Met een grote vierkante sjaal (zoals Kylie Minogue) kun je de sjaal 
één keer rond je hals wikkelen en dan knopen.  
Of .... maak er een rozetknoop van zoals Sharon Stone gedaan heeft op de foto. Bij knoop 25 zie je de 
werkwijze hiervan.  

15. De ‘Cowboyknoop’.  

Vouw de sjaal één keer dubbel tot een driehoek en knoop hem achter vast.  
Chique met een gladde sjaals, stoerder met katoenen sjaals met versieringen zoals franje, muntjes, 
bedels of badges. Variatie: trek de punten naar voren en laat ze los hangen of knoop ze vast. Dit kan op de 
sjaal of onder de sjaal, zie 16. 
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^16. Knoop in ‘Arafat-stijl’.  

Vouw de sjaal dubbel tot een driehoek (1). Vouw de lange kant een keer naar achteren (2). Sla de sjaal om 
de hals met de punt naar voren en haal dan punten naar je borst (3). De sjaal kan vastgeknoopt worden 
aan de voorkant of verstop de knoop onder de punt. Je kunt de punten ook los laten hangen. 
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17. Speelse sjaal met drie knopen.  

Vouw de sjaal eerst tot een vierkant en dan steeds dubbel tot er een strook ontstaat. Maak in het midden 
een knoop en maak er daarna aan weerszijden nog een knoop bij. Zet daarna de sjaal in je nek vast met 
een dubbel knoopje.  
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18. Volle knoop kort in de hals. 

Maak de basisvouw in een grote vierkante sjaal. Leg de sjaal om je nek en haal één punt naar voren over 
de andere (2). Draai nu het bovenste deel in een lus om het onderste en steek het aan de voorkant door 
de lus die ontstaan is (3). Pak nu beide uiteinden en knoop ze achter vast. Deze knoop lijkt wel een beetje 
op knoop 19, alleen zitten bij knoop 18 de punten achter vastgeknoopt. 
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19. Sjaal met knoop voor. 
  
Maak de basisvouw in een grote sjaal. Leg in het midden een losse knoop. Leg de knoop tegen de hals, sla 
de punten richting je rug en haal ze aan weerszijden weer naar voren. Haal dan de punten door de knoop. 
Kan ook met een langwerpige sjaal (foto onderaan).  
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 20. Vloeiende, lange sjaal.  

Simpele maar bijzonder elegante knoop. Houd een grote sjaal bij één punt vast. Sla de sjaal om je nek en 
zet hem zo hoog mogelijk opzij vast met een klein knoopje. Staat heel mooi en elegant bij lange slanke 
vrouwen.  
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21. Sjaal als stropdas gedragen.  

Maak de basisvouw en leg hem in je nek. Draai één uiteinde om de ander heen. Sla de punt richting je 
schouder en haal hem achterlangs naar voren. Haal de bovenliggende punt netjes door de knoop die 
ontstaan is. Met een lange sjaal wordt het een lange das, met een korte sjaal staat het ook erg leuk. Of 
neem een echte stropdas. Je kunt hem op een blouse met een kraagje dragen of kraagloos. 

    

22. Sjaal met kunstig gedraaide ‘wikkels’. Mooi bij een langere hals. 

Maak de basisknoop. Pak één punt vast en wikkel de sjaal steeds rond, zodat hij mooi bol wordt. Leg de 
sjaal twee of drie keer om de hals en knoop hem met een klein knoopje vast in de nek.  
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23. Lange sjaal in een strik. TIP: Draag de strik bij een kortere hals wat lager uit de hals (voorbeeld 3). 

Leg een langwerpige sjaal in je nek, knoop hem en maak er dan een grote, gelijkmatige strik in. Kan ook om het 
hoofd of aan een hengsel van je handtas gedragen worden. Bepaal zelf hoe hoog je de strik vastzet. 
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24. Armband van een kleine zijden sjaal of een smalle (Twilly) sjaal. 

Maak van een kleine vierkante sjaal de basisvouw, wikkel de sjaal enkele keren om je arm en knoop ‘m 
vast. Hermès heeft overigens speciale gespen te koop om de sjaal mee vast te zetten en smalle sjaaltjes, 
ongeveer ter breedte van een stropdas. Ook hebben ze smalle sjaaltjes, ze heten de ‘Twilly’ en zijn 84 x 5 
cm. Ze worden verkocht in speciale ronde doosjes. Het staat ook leuk als je de ‘Twilly’ aan bijvoorbeeld een 
tas strikt (zoals op de foto’s hieronder). Je kunt natuurlijk ook een ander smal sjaaltje nemen...  
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25. Kunstig gedraaide sjaal met rozet.  

Neem een soepele, langwerpige sjaal, effen of met een dessin. De knoop komt het beste tot zijn recht bij 
een sjaal met een ‘kreukel-effect’. Leg de sjaal dubbel en draai de hem verschillende malen rond. Leg de 
sjaal om de nek, haal één uiteinde door de opening. Maak een knoop in de punten. Draai het uiteinde ook 
weer om elkaar heen. Draai het onderste deel rond in een cirkel. Knoop deze losjes vast, zodat er een 
soort ‘rozet’ ontstaat.  
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26. Sjaal achter vastgeknoopt.  

Maak de basisvouw, leg de sjaal in je nek. Laat de sjaal op de rug samen komen en knoop de uiteinden 
vast. Ook leuk met een brede soepele langwerpige sjaal. Dan heb je een soort omslagje. Ook leuk op een 
galajurk, neem dan een dunne voile sjaal.  
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^  27. Hippe lange sjaal van meerdere aan elkaar geknoopte sjaals.  

Maak van een aantal vierkante sjaals, je kunt zelf bepalen hoeveel, de basisknoop. Knoop de punten netjes 
aan elkaar en wikkel de lange sjaal om je nek. Je kunt voor een bijzonder effect verschillende kleuren en 
motieven nemen.  
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28. Sjaal met een strik met een enkele lus.  
Leg de sjaal om je hals, haal één uiteinde onder de andere kant door en maak een enkele lus i.p.v. een 
dubbele zoals meestal gedaan wordt. Deze knoop staat net wat nonchalanter als een dubbele strik (knoop 
nummer 23). Een dubbele stik staat klassieker. Ook leuk in uitvoering met een grote sjaal, zoals op de 
foto’s links met SJP. Je kunt ook een enkele strik maken in een sjaal voor aan je tas (zie foto). 
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29 Korte ‘nekwikkel’.  

Aparte, chique knoop. Vouw de sjaal tot een driehoek. Vouw de sjaal dan steeds dubbel tot een strook (1) 
en leg die in je nek (2). Wikkel de uiteinden twee keer om elkaar (3). Knoop de sjaal nu met een klein 
knoopje achter in je nek vast (5).  

    
TUBESJAALS 

Tip: Er zijn ook zgn. ‘tube-sjaals’ verkrijgbaar, ook wel cirkelsjaals genoemd. Ze zijn erg handig want ze zijn 
van zichzelf al rond geweven. Sommige hang je één keer om de hals, andere twee of meerdere keren.  

Je kunt ook zelf van een rechthoekige sjaal een tube-sjaal maken door de uiteinden van de sjaal met kleine 
steekjes aan elkaar te rijgen of de uiteinden aan elkaar te knopen. Werk de knoop weg naar binnen. 
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Kledingstukken en accessoires maken van een sjaal:  

Nu knooptechnieken voor jersey sjaals. Deze stof lijkt op t-shirtstof. Jersey voelt heerlijk zacht aan en is 
niet warm en is erg geschikt in de zomer of draag het in de winter binnen.  
Behalve als sjaal kun je deze sjaals ook als gilet of top dragen. Bij deze technieken is uitgegaan van de 
jersey sjaals van Pieces van ca. 200/220 x 79 cm. Een sjaal in een andere afmeting valt uiteraard 
anders. Ze heten de ‘Electra V scarf’ en zijn te koop bij winkels die Pieces accessoires verkopen. Deze 
sjaals zijn niet gezoomd en vallen heel soepel. Zelf een sjaal van een jerseystof knippen, van ongeveer 
dezelfde maat, kan natuurlijk ook. Gebruik dan wel een scherpe stofschaar, zodat je netjes kunt knippen.  
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Het gilet van voren en van achteren.  

^ 30. Een gilet knopen van een jersey sjaal 

Het is natuurlijk erg leuk om eens iets anders te doen met een sjaal. Maak er eens een giletje van.  
Vouw de sjaal eerst helmaal open (1).  
Vouw de sjaal dubbel (2). Je hebt nu één kant met twee losse stukken, aan de andere kant zit de vouw. 
Knoop de twee losse kanten aan de hoekjes netjes vast aan de hoek met de vouw. Doe dit met een zo klein 
mogelijk dubbel knoopje (3). Voorzichtig, maar stevig aantrekken. Als het knoopje te grof is staat het niet 
mooi op je rug. Vouw de sjaal open, je hebt nu twee armsgaten (4). Los staat het gilet heel leuk (6) of 
draag er een riem om (foto midden). Filmpje? Kijk op ‘You Tube’. Ook leuk met een sjaal met franje (zie 
paarse sjaal op de volgende blz). 

31 De ‘waterval’. 

Deze knoop is eerst een beetje ingewikkeld. Eerst het gilet knopen, dan je beide armen naar achteren 
doen en beiden armen door één armsgat steken. Dit is op plaatje 1 al gebeurd. Met het andere armsgat 
doe je nog even niks. Je moet de knoop van het gilet in je nek krijgen, dan zit het fijnste. Eventueel wat 
draaien tot het knoopje in je nek zit.  
Als je dan het andere armsgat van het gilet pakt doe je die over je hoofd, zo heb je stof aan de voor en aan 
de achterkant en plooit het mooi in een waterval. Op de rug is deze top strapless dus je kunt er het best 
een leuk hemdje of shirtje onder doen.  
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^ 32 Strapless top met kralenarmbanden.  

Wikkel 2 kralenarmbanden om het midden van de sjaal, zoals te zien op foto 1. Zorg dat de armbanden 
aan de bovenkant zitten, laat de stof mooi in plooien vallen (2). Zet nu de sjaal met een knoopje vast aan de 
achterkant (3). Je kunt hier het beste een leuk topje, hemdje of t-shirtje onder dragen, omdat je buik 
anders zichtbaar is. Ook leuk aan het strand met bikini en een kort broekje erbij.  
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33 Strapless top met draai.  

1. Leg de sjaal in de rug en haal ‘m naar voren. Pak de 2 punten van de sjaal. 2. Draai de punten op.  
3. Draai de punten 2 keer om elkaar heen.  
4. Trek de sjaal strak om de torso. 5. Knoop de punten aan de achterkant.  
6. Werk de knoop weg door de bovenkant mooi om te slaan. 7. Plooi de voorkant mooi om de buste.  

    

    
34 Strapless top met ronde armband.  

1. Draai de punten strak om elkaar in het midden van de buste.  
2. Haal de beide punten sjaal door de armband en wikkel ze beide één keer om de armband heen. 3. 
Knoop tenslotte de sjaal op der rug vast net als bij knoop nummer 33.  
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35 Asymmetrische top met versiering van armbanden. 

 
Houd één punt van de sjaal onder je oksel. Wikkel de sjaal via de rug twee keer om de romp tot je weer uit 
komt bij je schouder. Draai de punt die je over houdt een aantal keren rond (stap 4) en draai hier één of 
twee kralenarmbanden omheen. Haal de punt waar omheen de armbanden gewikkeld zijn naar achteren 
en zet de twee uiteinden met een knoopje aan elkaar.  

36 Strapless topje van jersey sjaal. 

 
Vouw de sjaal helemaal open en leg hem via de rug naar voren. Pak twee punten op vlak boven de boezem.  
Let op!! Deze punten pak je op je aan de zijkant van de sjaal, het zijn niet de uiterste punten van de sjaal 
zelf. Zie zwart wit tekening). Maak een knoop van een redelijke grootte boven de boezem en maak er een 
dubbele knoop van. De punten zijn langer dan de top en vallen mooi vloeiend naar beneden.  
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37 Gilet voor vastgeknoopt.  

Maak het gilet (30), neem onder de armen twee punten op. Breng deze naar voren en knoop ze boven de 
buste vast. Draag er weer een hemdje onder.  

38 Omslagje of stola van een sjaal.  

Leg een vierkante sjaal plat neer (1). Knoop de punten aan elkaar (2) en schuif je armen door de 
openingen. Je kunt ook een wat dikkere gebreide sjaal nemen voor een warmere, meer casual uitvoering. 
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39 Bijzonder a-symmetrisch jurkje van 2 grote zijde sjaals.  

Leg twee grote sjaals plat op elkaar en knoop 2 punten netjes aan elkaar. Leg de sjaals met de knoop op 
één schouder. Knoop de eerste sjaals nu aan de voorkant vast bij je middel aan de voorkant. De tweede 
knoop je vast op je rug. De punt aan de onderkant valt schuin over je benen. 
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40 Triangeltopje. 

Knoop de bovenste twee hoeken van een vierkante sjaal vast in je nek. Maak nu de onderkant met een 
knoopje vast op de rug. Staat bij hele slanke vrouwen met weinig boezem heel mooi zonder b.h. Ben je wat 
zwaarder draag er dan een bandeau-topje of een hemdje met spaghettibandjes onder.  
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41. Top van 2 grote zijde sjaals met ceintuurtje.  

Leg twee dezelfde sjaals op elkaar. Knoop de twee sjaals met de bovenste punten aan elkaar. Steek je 
hoofd door de opening. Draag er een dun riempje of een leuk koordceintuurtje bij in de taille. Drapeer de 
stof gelijkmatig om je lichaam. Op de foto rechts een variatie waarbij de knopen wat hoger in de hals zijn 
vastgezet.  
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42 Vrolijk ceintuur.  

Maak de basisvouw. Draag de sjaal als ceintuur. Je kunt hem door de lussen van je broek, spijkerbroek, 
korte broek of rok doen. Maar ook om een jas met lussen of om een blouse zoals op het plaatje.  
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43 Bijzonder jurkje of blouse met lange punten.  

Vouw twee sjaal overdwars dubbel. Knoop ze aan elkaar in het midden van de lange kanten. Zo ontstaan 
er plooien ter hoogte van je buik. Knoop de jurk vast in je nek en daarna op de rug. Leuk voor op het strand 
op je bikini, of met een klein simpel jurkje in hemdmodel eronder. Kan ook op een jeans gedragen worden. 
Afhankelijk van de grootte van de sjaals wordt het een jurkje of een blouse.  
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44 Brede tailleband.  

Maak de basisvouw, maar houd hem breed. Houd het middenstuk voor je buik en strik de sjaal met de 
punten aan elkaar op de rug vast. Je kunt hem ook heel leuk met een (dubbele) riem erover dragen, zoals 
op de foto te zien is. Of draag de knoop naar voren zoals op de foto meest rechts. Deze is met overigens 
een speciale Hermesgesp vastgezet.  
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45 ‘Sixties’ haarband.  

Maak de basisvouw in een grote vierkante sjaal. Vouw ‘m niet te smal voor een echt ‘sixties effect’. Haal de 
sjaal onder je haar door en zet hem onder je haar vast met een dubbele knoop.Je kunt hier natuurlijk ook 
een rechthoekige sjaal voor gebruiken.  
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 46 Fleurige minirokje. 

Vouw twee vierkante sjaals dubbel. Pak één sjaal op met de vouw naar beneden en knoop de hoekjes van 
achteren naar voren. Herhaal dit met de tweede sjaal, nu echter met de knoop aan de achterkant. De 
vouw is de zoom van de rok. Draag er een legging, dikke panty of maillot onder.  
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47 Fleurige midirok.  

Wanneer je de sjaals niet dubbel vouwt maar enkel naar beneden laat hangen kun je er een langere 
midirok van maken. Verder doe je hetzelfde. Draag het split nu echter opzij, zoals op de foto rechts.  
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Pareo-jurk 1. 

 
Haal de sjaal onder je armen door naar voren (foto 1).  
Draai de punten om elkaar heen (foto 2) en knoop ze met een klein knoopje achter je nek vast (3).  
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49 Pareo-jurk 2.  

Herhaal stap 1 en 2 van nr. 49 en zet de punten vast met een dubbele knoop boven de buste.  
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50 Pareo-rok. Sla de sjaal om je heupen en zet hem met een dubbele knoop vast. 
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51 Twee topjes van een langwerpige jersey sjaal.  

1. Links: Leg een langwerpige sjaal in je nek, kruisen en achter vastknopen.  

2. 2. Rechts: Leg een langwerpig sjaal in je nek, zet er een dubbele knoop in tussen je borsten en zet 
achter vast.  

52 Topje van Hermessjaal.  

Maak de basisvouw, haal de sjaal van achteren naar voren en knoop ‘m voor vast. Deze knoopvorm is het 
meeste geschikt voor dames met een kleine boezem. Draag er evt. een strapless b.h. onder.  
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^ 53 Grote tas van zijde sjaal. 

Leg de sjaal vlak neer, knoop de tegenover elkaar liggende punten aan elkaar. Knoop nu de twee andere 
punten aan elkaar. Stop iets in de tas om de tas ‘body’ te geven. Bijvoorbeeld een ronde tas of een stoffen 
tas.  

 54 Mini-tas van kleinere sjaal. 

Leg de vierkante sjaal plat neer. Neem steeds een punt op en zet er een knoop in. Knoop nu de uiteinden 
aan elkaar. Je kunt er een klein tasje in stoppen voor een betere vorm en zodat je je spullen minder snel 
verliest.  
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55 Opvallende hengsel aan een handtas.  

Maak in een middelgrote sjaal de basisvouw (zo smal mogelijk).  
Wikkel de sjaal meerdere keren rond. Haal de sjaal door de tas. Knoop de uiteinden met een dubbele 
knoop aan elkaar vast. Op de tekening in het midden zie je knoop 55. Op de foto’s links en rechtsis er een 
kleiner sjaal aan de hengsel van een tas gebonden. 
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56. Knoop een grote sjaal aan je tas.  

Het staat erg leuk om een grote sjaal aan een wat grotere handtas te knopen. En... krijg je het fris, dan 
heb je meteen ook een sjaal bij de hand.  

  

57. De Kelly sjaal.  

Deze knoop is beroemd geworden door de filmster Grace Kelly (prinses Gracia). Wordt vaak in een 
cabriolet gebruikt.  
Vouw de vierkante sjaal één keer dubbel, leg de sjaal op je hoofd met de punten naar beneden. Kruis de 
punten, breng ze naar achteren en zet ze in de nek vast.  
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58. Hengsels van een tas versierd met een sjaaltje.  

Met twee smalle zijden sjaals kun je de hengsels van een handtas omwikkelen. Neem de ‘Twilly’ of twee 
andere smalle sjaaltjes. Begin door de uiteinde van de sjaal plat tegen het hengsel te leggen. Dan 
omwikkel je het handvat gelijkmatig. Aan het eind zet je de sjaal met een knoopje vast (zie foto’s). Zorg dat 
je de sjaal gelijkmatig verdeeld over het handvat.  
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59& 60 Celebrity Style1 en 2: Reese Witherspoon ziet er heerlijk ontspannen uit in deze casual 
combinatie. De sjaal is lekker nonchalant één keer om de hals gewikkeld. Een casual, maar iets gekledere 
versie zie je hier bij de outfit van Hillay Duff. De sjaal is een vierkante sjaal met camouflageprint en veel 
lange franjes, die in ‘Arafat-stijl’ wordt gedragen.  
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LEUKE EXTRA’S: 

 

< Zet het sjaaltje met 3 knopen op de schouders 
netjes vast aan een hemdje. Doe dit met behulp van 
2 veieligheidssspelden. 

 

< De sjaal om regenjas maakt het 
bijzonder. 
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60 Trendy manieren om sjaals te knopen en te dragen 

 

Maak de basisstrook. 
Maak dan meerdere 
knopen onder elkaar. 

 

< Leuk effect. Twee kleuren sjaals 
samen. 
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Sjaal met franje. 

< Maak een leuke sjaal van een t-
shirt. Knip onder de oksels en 
zoom af en knip stroken in de 
onderkant en rek deze een beetje 
uit. 

< Celeb-style. 
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^ 6 Inspirerende manieren om je sjaals te combineren met verschillende kledingstukken. 
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Sjaals gebruiken om pluspunten in je figuur te benadrukken en de mindere puntjes te 
camoufleren. 

^ Lang gezicht. Wanneer je een lang gezicht heb wil je het wat korter laten lijken dit kun je doen door een 
sjaal kort in de hals te knopen. Je kunt sjaal hebben van vollere materialen. Je kunt ook een sjaal om he 
hoofd dragen ter verkorting. 
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60 Trendy manieren om sjaals te knopen en te dragen 

 

^ Lange hals. Een lange hals is op zich een pluspunt. Jouw hals leent zich goed voor allerlei stijlen van 
sjaals. Wanneer je je hals wat korter wilt laten lijken draag je sjaal dan kort in je hals vastgeknoopt. Je kunt 
dikkere sjaals goed hebben. 
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^ Korte hals of brede hals. Een korte of brede hals wil je niet korte laten lijken dan hij al is. Hang daarom 
een dunne sjaal gewoon los naar beneden. Je kunt ook een dunne sjaal lager laten hangen of laag 
vastknopen. Neem geen volle sjaals, die maken je hals korter. 
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^ Grote buste. Bij een grote buste wil je niet te veel ‘massa’ toevoegen in de hals en op de buste. Anders 
wordt het geheel als snel te massief. Draag daarom geen dikke sjaals op je buste.  Je kunt een dunne sjaal 
als een soort ketting gebruiken (bovenste foto). Ook kun je een soepele wat grotere sjaal los naar beneden 
laten hangen (foto midden). Je kunt tevens een zachte pashmina losjes om je lichaam draperen (foto 3). 
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^ Kleine buste. Als je een kleine buste hebt heb je genoeg ruimte voor allerlei soorten sjaals. Knoop ze 
gerust hoort in je hals vast. Je wilt het gebied boven je buste een betje opvullen. De vier opties op deze 
voorbeelden kunnen allemaal. 
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60 Trendy manieren om sjaals te knopen en te dragen 

 

^ Je bent klein en tenger. Wanneer je tenger bent wil je graag wat extra ‘body’. Pas het wel aan bij je fijne 
proporties. Maak niet de fout om het grove materialen te gebruiken. Dat pas niet bij je verhoudingen, 
helemaal omdat je ook nog klein bent (zie ook blz 76). De strik kort in de hals zal je heel verfijnd en elegant 
staan. De sjaal met de lipjes is wat voller, maar toch mooi soepel. De wollen sjaal op de derde foto kan 
prima voor buitenshuis. Hij geeft je wat body zonder te overdrijven. 
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Proporties in het lichaam. 

Wanneer je fijn gebouwd bent ligt de oplossing voor jouw niet in hele grove of 
wijde kleding e.d. In dit soort kleding verdrink jij. Neem daarom kleding, sjaals, 
printjes en accessoires die in verhouding zijn met jouw fijne bouw. Op dit 
voorbeeld zie je links de beste opties voor jouw ranke figuurtje. Neem fijnere 
dessins, fijne sieraden en neem een tas die in proportie is met jouw bouw. 
Heb je een gemiddelde bouw neem dan alles gemiddeld groot (voorbeelden 
midden). Ben je wat zwaarder gebouwd dan kun je alles wat grover nemen. 
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^ Je bent klein en wat steviger. Wanneer je klein bent en stevig is het belangrijk dat je alles wat luchtig 
en open houdt. Neem sjaals van soepele materialen. Draag ze wat losser in je hals zoals op de 
voorbeelden bovenaan of links onder. Je kunt ook heel goed een sjaal los naar beneden hangen, dit geeft 
lengte (zie blz. 2). Een volle sjaal strak in je hals geknoopt. maakt je al snel wat vierkant omdat dit 
verkortend werkt. Ook verdwijnt je hals in dit soort knoopvormen. 
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^ Je bent groot en slank. Bofkont… jij hebt de meeste mogelijkheden van iedereen. Je kunt bijna alles 
hebben. Allerlei materialen, groottes van prints en koopvormen staan je goed. Je kunt een sjaaltje elegant 
kort in je hals knopen, maar ook een volle sjaal staat je goed. 
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^ Je bent groot en volslank. Je hebt wat meer mogelijkheden dan wanneer je klein en volslank bent. Vaak 
heb je in dat geval een wat grovere botstructuur en een kortere of bredere hals. Je kunt het beste 
medium dikke sjaal nemen die soepel vallen, stijve stoffen kun je het beste links laten liggen. Neem 
medium grote tot wat grotere prints. Draag je sjaal losjes naar beneden (foto’s bovenaan). Draag je sjaals 
liever niet te dik en kort in je hals zoals op de twee voorbeelden onderaan. 
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^ Je bent tenger en hebt een normale lengte. Je hebt wat meer mogelijkheden dan wanneer je klein bent 
en tenger. Alle opties hierboven zijn mogelijk. 
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^ Je bent volslank en hebt een normale lengte. Wanneer je volslank bent een een normale lengte hebt is 
het het beste om wat lucht te te houden bij de hals. Je prints kunnen het beste medium groot zijn. Deze 
knoopvormen doen dat. Je kunt ook kijken bij de tips op blz. 77. 
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^ Je hebt weinig taille of een buikje. Je kunt door middel van sjaal je buikje camoufleren Infinity sjaal, of 
een wat vollere maar wel soepel vallende sjaal recht naar beneden laten hangen. Een poncho van wat 
dunnere wol staat ook leuk, 
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^ Je hebt een duidelijke taille. Wanneer je een duidelijke taille hebt bof je want jij kunt een sjaal op allerlei 
manieren in je taille dragen. Heb je geen taille dan is dit vak geen groot succes. Op de foto’s hierboven zie 
legio mogelijkheden. Een sjaal met een strik of een knoop om een jurk of jas of als ceintuur in een jeans of 
andere broek. Je kunt ook een sjaal om een net jasje dragen, staat super chic! Zie ook blz. 50 en 51. Je 
kunt om de brede sjaal in de taille ook nog een riempje dragen. 

© Margriet Roorda, Image & Garderobe Consulting www.styleconsulting.nl 

�84



60 Trendy manieren om sjaals te knopen en te dragen 

^ Je hebt brede heupen. Brede heupen kun je goed verdoezelen door een pareo te dragen. Zie blz. 56. 
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Tot slot: De grote effecten van sjaals. Ben jij nu ook helemaal dol op sjaals geworden? Je kunt 
zo veel doen met sjaals! Je kunt er kleur mee toevoegen, je kunt je stijl er mee tot uitdrukking 
laten komen. Voor ieder figuur zijn er leuke toepassingen. Je kunt er op een voordelige manier je 
outfit totaal mee veranderen. Kijk maar een hoe chique de sjaals op de foto’s hier onder staan. 
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