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

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 Daisies og Bines Colourful Circles  
     
   

Penelope
Penelope er en ny bluse model fra denne sæson. 
Blusen har let vidde og et længere ærme. Super til nederdel samt bukser. Bindebåndene i 
halskanten kan bindes, så halsen “lukkes” eller de kan hænge løst og/eller bindes, så halsen 
bliver v-formet.

I denne kollektion findes:  
Vintage Penelope
   

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. 
 
Modellen fås i mange udgaver, i denne kollektion er det:  
Barbara Kiss the Frog og Barbara’s Daisies 

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 følgende styles i denne model:  
Poula’s Tiles, Fancy a Poula, Poula in the Woods og Poula in the Woods Blue
I Basickollektionen findes den, hvor den hedder Powerfuld Poula 
   

MODEL GUIDE

Trinni
Trinnis T-shirt er en meget tætsiddende t-shirt, som vi har haft med i mange år.   
Den fås med korte ærmer, 3/4 ærmer og som top.  
  
I denne kollektion findes:
Girlish Trinni       

Olivia
Frakkemodel i meget klædeligt snit. Frakken er gennemknappet, har stiklommer i siderne og 
er foret. I livet er der læg, som giver frakkens skød ekstra vidde. 
  
I denne kollektion finder du::
Olivia Autumn Daisies       

Windy Wallis
Lækker og meget klædelig overgangfrakke, som sagtens kan bruges til den lette danske 
vinter. Frakken er foret. Den er i a-facon med hætte, har stiklommer, overslag ved lynlåsen 
som lukkes med knapper, samt vindfang ved ærmerne. I hætten sidder der elastik i løbe-
gangen, som betyder at hætten kan lukkes helt til, såfremt det er rigtig koldt.

I denne kollektion finder du følgende styles i denne model: 
Windy Wallis Green og Windy Wallis Blue Dots
  
   



Sofia
Tætsiddende nederdel i stretchbomuld, der sidder til over mave/hofte og får tilført vidde 
nedefter. Smuk pasform til mange kvindekroppe. 
 
I denne kollektion findes:
Girlish Sofia       

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: 
Ella’s Fleurs  
   

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 følgende styles i denne model: 
Almina’s Music, Almina Oldschool og Almina’s Best Dress Green
I Basickollektionen findes den, hvor den hedder Always Almina  
   

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: 
Klaras Best Dress     

Julia
Smal model i fast strech stof med lynlås i siden. Kortere model til leggins eller de meget 
lækre ben.  
     
I denne kollektion finder du følgende style i samme model:  
Julia High and Mighty og Julia Templetree

Ninna
Model syet i baner som giver en fantastisk pasform.
Sidder til over brystet og har meget vidde over mave og hofter.
Meget klædelig model.

I denne kollektion findes: 
Ninna’s Ducklings, Glorious Ninna, Blackish Ninna og Vintage Ninna

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:  
Dollys Darling
   

Caroline
Vores A-facon model med super pasform.  
Modellen sidder til over barmen og får så mere og 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 følgende styles i denne model:  
Caroline True Love, Happii Caroline, Caroline Femme Fatale, Vintage Caroline
og Caroline Dares.


