
Almina

Model med flere læg fortil og bag-
på. 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 Sweet Strawberry, Almina’s 
Deer og Majestic Almina

I Basickollektionen findes den, hvor 
den hedder Always Almina  
   

Giselle

Kropsnær kjole med læg over og 
under midterstykket ved maven.

Det er vores absolut smalleste mo-
del, som alt efter stof “kvalitet” sidder 
mere eller mindre tæt til kroppen.
   
I denne kollektion findes: 
Majestic Giselle

Sofia

Tætsiddende nederdel i stretch-
bomuld, der sidder til over mave/
hofte og får tilført vidde nedefter. 
Smuk pasform til mange kvindekrop- 
pe. 
 
I denne kollektion findes:
Sofia’s Romance    

MODEL
GUIDE

Ninna

Model syet i baner som giver en fan-
tastisk pasform. Sidder til over brystet 
og har meget vidde over mave og 
hofter. 

Meget klædelig model.

I denne kollektion findes: 
Bossy Ninna, Beautiful Ninna og 
Nina’s Blossoms  

Bine

Model hvor vi har tilført vores Serena 
model et wienerlæg, der slutter un-
der brystet. 
 
Modellen sidder til over barmen og 
får så lidt ekstra vidde over mave og 
hofter.  
     
I denne kollektion finder du: 
Bine’s Happy Dogs  
        
    

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 Royal og Barbara Classic

Maya

Maya er en ny du Milde kjolemodel. 
Kjolen er rummelig og har en smuk 
halsudskæring, som fremhæver bu-
sten og taljen ved et fast stykke over 
maven. 

Skørtet har via læg på fronten af 
kjolen, stor vidde med plads til mave, 
hofter og ende.
   

I denne kollektion finder du: 
Maya’s Blossoms  

Alle styles fås i str. XS-3XL. Model Ella fås også i 2XS



Ella

Model som vi i daglig tale kalder 
oversize modellen. Mange vælg-
er 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 Hearts 

Model Ella fås også i str. 2XS
  
  

Poula

Model som smukt fremhæver de kvin-
delige former. Draperingen i siden 
giver en flot talje og sidder perfekt 
til over barmen.

I denne kollektion findes: 
Poula’s Mystery Red og Poula’s 
Mystery Darkred

I Basickollektionen findes den, hvor 
den hedder Powerfuld Poula 
   

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 kvin-
dekroppe og fremhæver det kvin-
delige og skjuler evt. “ømme” steder 
på mave, hofte og ende.  
     
I denne kollektion finder du følgen-
de styles i denne model:  
Caroline’s Birds og Caroline’s 
Lemurs
     

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 mo-
del, uden at kjolen bliver meget stor.
  
I denne kollektion finder du: 
Klara Snowman, Klara’s Crumble 
og Klara’s Fancy Leaves  

Hanna

Model som er forholdvis 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:
Hanna’s Fancy Leaves og Bossy 
Hanna
   

Tabita

Skjortekjole i fast stof med binde-
bånd i løbegang. Kjolen er meget 
størrelsessvarende og man skal 
være opmærksom på, at stoffet ikke 
giver sig.
     
I denne kollektion finder du: 
Tabita Whiteflowers og Tabita 
Happyflowers     

Frida

Skjortekjolemodel i fast stretchstof 
og bælte i livet.

Modellen har en stolpe/knapluk-
ning ved barmen, sidder til og viser 
dine kvindelige former.

I denne kollektion finder du:
Frida’s Romance
  
  

Serena

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


