
KORAAL is een van 

Modekleuren dit seizoen.  

Wij denken dat dit ook  

erg gerechtvaardigd is omdat 

het van alles iets heeft,  

niet te pastel, maar niet  

te opzichtig; opvallend, maar 

niet opdringerig; discreet,  

maar alles behalve saai. 

Proberen is het zeker waard!  

Model 20 · Mia & Silkhair. 



DIT SEIZOEN HOUDEN WIJ van grote en extra lange truien die soms zelfs doorgaan als een jurk. "Veel helpt veel", zegt men soms. In dit geval de helpt veel wol en de royale 

lengte van de jurk zeker tegen de winterblues en de koele, donkere herfst. Model 21 · Lala Berlin Shiny.
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EEN ONTWERP dat niet precies beschreven kan worden. Noem het zoals u het wilt, cape, poncho of toch een vest. Dit model met oversized mouwen plus duimgaten is 

comfortabel en erg hip ook. Model 22 · Peru Tweed. 
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DE AFGERONDE VORM 

ontstaat door toe en afnemen. 

Heel eenvoudig, maar het  

geeft geweldig effect en zo  

wordt een trui met een kabel 

in het midden heel gemakkelijk 

 een cool statement stuk. 

Model 23 · Brigitte No 2.

BOXY wordt deze vorm van 

trui genoemd. Eenvoudig, 

vierkant en toch chique zijn de 

woorden die dit model in het 

kort beschrijven. Model 24 · 

Silkhair & Silkhair Lusso.
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WOW, DAT NOEMEN WIJ een vest, die zonder 

probleem een goede vervanger voor de winterjas is. 

Oversized, dik patroon met structuur en een snufje 

Kasjmier. De winter kan komen en kan ook wel wat 

langer blijven, zodat dit juweeltje vaak gedragen kan 

worden. Model 25 · Alta Moda Cashmere 16.
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Ierland wordt ook wel "The Green Island" genoemd omdat het niet 

ongewoon is dat het een paar keer per dag regent. Het is nooit echt warm,

maar ook bijna nooit onder nul graden. Dit is hoe de groene  

heuvels in verschillende tinten ontstaan, die samen met ruige rotsen, zachte 

baaien en middelhoge bergen door heel het land te zien zijn.  

Als Ierland op u reislijst staat, zijn wij alvast op ontdekking gegaan voor  

de juiste breiprojecten in tinten groen.

Ierse
 Impressies
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Groene Weide
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ALS HET WAT kouder en grijzer wordt, is een pastelkleur 

toch dat wat men nodig heeft. Deze trui staat dan ook 

nog zeer goed bij de regenlaarzen die in de winter vaak 

nodig zijn. Model 26 · Lala Berlin Lovely Cotton. 

DE BIJZONDERE MIX van twee compleet verschillende 

Garen en stijlen zijn gewaagd, maar een interessante

mix van luchtig en super modieuze. Model 27 · Lala 

Berlin Fluffy & Alta Moda Alpaca.
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Betoverende valleien
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MAAR NU DAN OOK ECHT een trui om lekker in weg te kunnen  

knuffelen. Aan de extreme oversize look moet men wennen en waarschijnlijk 

vindt niet iedereen het iets. Wanneer u eenmaal gewend bent wilt u  

niks anders meer! Uitproberen is de moeite waard. Model 28 · Piuma.
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Glooiende Heuvels
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LALA BERLIN CHUNKY is niet alleen voor het 

koude Ierland maar is ook aan te bevelen voor 

de winderige dagen in Nederland. In een trui 

gebreid met Lala Berlin Chunky kunt u elke 

storm aan, hij houdt u warm, dat beloven wij. 

Model 29 · Lala Berlin Chunky.
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EEN NOSTALGISCH GEVOEL roept  

dit vest op. Belangrijk wanneer dit vest 

gedragen wordt hoort de rest zeer 

modern te zijn zodat het goed tot zijn 

recht komt. Dan is de nostalgie weg  

en is het zeer nonchelant. Model 30 · 

Lala Berlin Lovely Cotton. 

PATROON EN MATERIAAL MIX TRUI

MET TWEEDLOOK vanuit het garen  

en daar hebben wij dan nog eens  

een fijn patroon met gaten in de zoom  

en op de mouwen, aan toegevoegd.  

Zo ontstaat een spannende mix  

van rustiek met fijne vrouwelijke details. 

Model 31 · Only Tweed.
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Eindeloze Weilanden
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ONZE NIEUWE BLIKVANGER heeft niet alleen extravagante strepen in verschillende 

kleuren, het glittert ook nog heel discreet. Een prachtig garen met een verrassingseffect en 

zeker niet alleen voor truien. Model 32 · Lucia.

Brede landschappen

46



VOOR WIE DEZE COMBINATIE van  

grijs en beige te braaf is, vindt vast een 

andere combinatie in de 20 kleuren die  

wij aanbieden. Een kleine opsomming, 

frambozenrood, knallend rood, trendy 

mint, chique nachtblauw, sinaasappel 

oranje en en en.... Model 33 · Peloso.
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Ontspannend leven
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HIER IS NIET ALLEEN PATROON EN VORM rustiek, zelfs het  

garen heeft een leuk rustig-karakter. Overigens is het model heel  

eenvoudig te veranderen in een heren trui. Ideaal voor wanneer u optijd  

aan kerstmis denkt. Model 34 · Slow Wool Canapa & Cool Air Fine.
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MIA EN GIOIA zijn beide 

kleurrijk en beide met  

een tikje glans. Ze zijn 

samen onverslaanbaar en 

zorgen voor individuele 

kleursequenties, die tot 

stand komen naar  

hoe u ze samensteld. 

Model 35 · Mia & Gioia.

MOED 
VOOR 

KLEUR

leur spreekt van moed. Waarom? Niemand kan tot het dragen van kleur 

overtuigd worden. Of je houdt van ze, of je bent toch meer van de niet zo opvallende 

kleuren. Dat is natuurlijk helemaal prima, want favoriete kleur is gewoon favoriete 

kleur en blijft favoriete kleur. Wij dagen u uit, laat u verrassen door onze kleuren. 

k
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v     erwissel het grijze dagelijkse leven 

tegen een kleurrijke vakantiestemming

KLEUREXPLOSIE noemt  

men dat. En wanneer de  

kleur adembenemend is,  

hoeft men zich geen zorgen 

meer te maken om het 

patroon, details of wat dan 

ook. Dus dat hebben we in 

termen van kleur dan  

ook zo besloten. Model 36 · 

Brigitte No. 2 & Silkhair.

HET KLEINE JASJE met  

ronde hals krijgt een zeer 

lichte A-lijn en een slanke 

pasvorm bij de schouders,  

door het patent-gebreide deel 

in het onderste gedeelte.

Model 37 · Brigitte No. 2.
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VAN ZULKE TRUIEN 

HOUDEN WIJ: Gewoon 

gebreid, onopvallend patroon, 

ronde hals en geen andere 

tirelanteintjes, maar daarvoor 

in onze favoriete kleur.  

Model 38 · Lala Berlin  

Lovely Cashmere. 

ONZE LALA BERLIN CHUNKY 

ziet eruit of men zich in losse 

bollen wol gewikkeld heeft en 

deze met een dun garen bij 

elkaar worden gehouden. 

Hiervoor zorgt een interessante 

garenstructuur en druk 

stekenpatroon, zelfs als u 

alleen rechts breit. Model 39 · 

Lala Berlin Chunky.

m                     odekleuren? Overschat! Onze persoonlijke favoriete kleur  

overleefde vele seizoenen en geeft garantie voor zelfvertrouwen in elke situatie. 
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f       elle kleuren in een dubbel pakket

en de winterblues is voorbij. 

HIER HEEFT U DE KEUZE

beide delen samen te dragen 

of de trui solo te dragen 

wanneer het niet zo ijzig koud 

is. Oh ja, de loop individueel 

kan natuurlijk ook! Model 40 

& 41 · Trui & Loop: Lala 

Berlin Lovely Cotton. 

DE HAAK LIEFHEBBERS 

worden hiervan helemaal blij. 

Eindelijk nogmaals een 

gehaakt vestje. En wat voor 

een! De kanten zijn trouwens 

gebreid. Maar de echte 

haakfans krijgen dat ook 

opgelost reliefstokjes  

is het toverwoord.  

Model 42 · Brigitte No. 2 &  

Lala Berlin Shiny.
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BLOKSTREPEN IN KNAL 

KLEUREN maar allemaal uit 

dezelfde kleurenfamilie en 

daardoor zeer harmonieus 

en nobel. Voor wie de 

combinatie rood en oranje 

letterlijk te warm is, kan het 

ook met kiwi en turkioos 

uitproberen.

Model 43 · Silkhair.

SOMS ZIJN HET MAAR een 

paar rijen die nodig zijn om 

van een eenvoudige trui een 

designerstuk te maken. Wie 

echt lef heeft breit er een 

neon accent in en 

combineert de trui met een 

chique broek. De collega's 

zullen groen van jaloezie 

zien. Model 44 · Lala Berlin 

Lovely Cashmere.
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k            leurrijke strepen voor een snufje meer casual
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EEN OUDE LIEVELING Wie 

ooit met Alta Moda Cashmere 

gebreid heeft blijft dat doen. 

Het is ons geheime wapen 

voor alles dat eenvoudig, maar 

niet saai mag zijn. Dit omdat 

de zeer fijne melange nuances, 

die eerst op de tweede blik 

opvallen, zo mooi zijn. Model 

45 · Alta Moda Cashmere 16.

WAAROM HEET ONZE 

Weekend eigenlijk weekend? 

Omdat men in 1 Weekend een 

geheel model breit of omdat u 

hierin een gezellig weekend 

heeft? Beide zijn waar!  

Model 46 · Weekend Color.

o           ns antwoord op grijze dagen

is een mix van heel het kleurenpallet. 
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COLOURBLOCKING plus

patroonmix is dit seizoen vrij 

vaak zichtbaar. Waarom niet 

een mooi garen

kiezen in uw favoriete kleur

en twee of drie bollen

uit de restendoos ermee 

combineren? Wedden, dat 

niemand het merkt?  

Model 47 · Benessere & 

Silkhair Print.

TJA, WAT ZULLEN WE HIER 

ZEGGEN? Een musthave voor 

in elke garderobe is het 

belangrijkste meer niet. 

Model 48 · Muts: Benessere 

& Silkhair Print.
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