
Barbara
Figursyet model som sidder til over barmen og har lidt mere vidde over mave og hofter. Fremhæver flot kvindekroppen og viser 
de former, man har. 
 
I denne kollektion finder du: Barbara Cupcake, Barbara Springjoy og Minnie Adores Barbara.

Ella
Model som vi i daglig tale kalder oversize modellen. Mange vælger kjolen 1-2 størrelser mindre, end de bruger normalt, da der er rigtig 
meget vidde i modellen. Modellen passer både store og små piger, alt efter hvor stramt man ønsker, at tøjet skal sidde til kroppen.
  
I denne kollektion finder du: Sophisticated Ella, Ella’s Pansybed og Ella Modern Art.     

Almina
Model med flere læg fortil og bagpå. Kjolen sidder til over brystet og har en del ekstra vidde over mave/hofter i kraft af læggene. 
Modellen giver meget kvindelighed, da den fremhæver busten, og skjuler evt. “ømme” punkter ved mave/hofter og ende.

I denne kollektion finder du: Almina Daisy-Spot, Almina Flowerpot, Almina Modern Art, Cheering Almina, Almina Re-visited, 
Almina Cherry Love, Sophisticated Almina og Almina Crazy Pattern. I Basickollektionen findes den, hvor den hedder Always 
Almina.     

Dolly 
Skøn model der er syet i baner, Den fremhæver barmen på flotteste vis. Modellen har meget vidde over mave og hofter/lår, 
hvilket gør den til en meget taknemmelig model, såfremt man ikke ønsker at fremhæve de dele. Modellen har elastik i halsen, 
hvilket gør at man kan “sætte kjolen,” som man vil.  

I denne kollektion finder du: Fancy Pancy Dolly.   

Bine
Model hvor vi har tilført vores Serena model et wienerlæg, der slutter under brystet. Modellen sidder til over barmen og får så 
lidt ekstra vidde over mave og hofter.  
     
I denne kollektion finder du: Bines Sweetness og Bine the Dramaqueen.     
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Caroline
Vores A-facon model med super pasform. Modellen sidder til over barmen og får så mere vidde over hofterne. Modellen passer 
rigtig mange kvindekroppe og fremhæver det kvindelige og skjuler evt. “ømme” steder på mave, hofte og ende.  
     
I denne kollektion finder du: Caroline Sunglory, Caroline Beautyshop, Caroline Limeflower og Caroline Cherries. 
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Ninna
Model syet i baner som giver en perfekt pasform. Sidder til over brystet og har meget vidde over mave og hofter. Meget klædelig 
model.

I denne kollektion finder du: Notorious Ninna, Party Party Ninna og Flower Power Puff Ninna.

Tabita
Skjortekjolemodel i fast stof og bindebånd i livet. 
Modellen har en stolpelukning ved barmen, sidder til og viser dine kvindelige former.  
      
I denne kollektion finder du: Tabita’s Beetle, Tabita’s Dark Mystery, Tabita’s Crochets og Tabita’s Sweet Puddles.    

Klara
Model der er forholdsvis smal over hofterne, men alligevel med en del vidde tilført ved hjælp af mange små læg under barmen. 
På den vis er der plads til både mave, hofter og ende i denne model, uden at kjolen bliver meget stor.  
     
I denne kollektion finder du: Klara Goes Wild.     

Serena
Model som er blandt vores mere kropsnære modeller. Den er slank uden at sidde helt tæt til kroppen.  
     
I denne kollektion finder du: Stary Serena.

Mette
Mette er en ny du Milde model. Den sidder lidt mere løst omkring kroppen end mange af vore andre modeller gør. Den har en 
god vidde over barm og mave, men er dog mere figursyet end vores Ella model. Flagermusærmerne i 3/4 længde afsluttes med 
en manchet som giver en smuk pasform.

I denne kollektion finder du: Mette’s Musthave.
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Poula
Model som smukt fremhæver de kvindelige former. Draperingen i siden giver en flot talje og sidder perfekt til over barmen.

I denne kollektion finder du: Poula’s Dream, Sophisticated Poula og Pretty Poula.  
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Hella
Hella er en slå-om kjole. Ved hjælp af bindebåndene kan man vise mere eller mindre af sin figur, og den kan derfor bruges af 
mange kropstyper, alt efter hvordan man selv ønsker at kjolen skal sidde.

I denne kollektion finder du: Hella Cherry Love, Hella Limeflower og Hella Smokey Eyes.

Soffi
Soffi er en kort skjorte model med stoplelukning ved barmen. Skjorten er perfekt til bukser/nederdele. 

Findes i denne kollektion som Soffi’s Dark Mystery, Soffi’s Crochets, Soffi’s Sweet Puddles og Soffi’s Beetle. 
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