
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: Cornfield Bine.

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: Dolly’s Paradise Apples, Dolly Exotic og Dolly’s Wild Rose.      

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: All the Kisses for Almina, Almina Loveless, Almina’s Applebasket, Glowing Almina, Hawaiianflower Almina 
with Sleeve, Hawaiianflower Almina og Oriental Almina. I Basickollektionen findes den, hvor den hedder Always Almina.     

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 Birds on a Branch, Caroline Chicken Pocks, Caroline Dots and Strawberries og Caroline Tukans.  

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 Re-visited.    
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Bitten
Stropkjole med justérbar bryststykke alt efter om du har en større eller mindre barm. Kjolen fås både som short (dvs knælang) og long (dvs 3/4 lang). 
Stropperne er ligeledes regulerbare.

I denne kollektion finder du: Bitten Exotic Long, Bitten Exotic Short, Bittens Paradise Apples Long, Bittens Paradise Apples Short, Bitten’s 
Teaparty Long og Bitten’s Teaparty Short.
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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: Ninna’s Caleidoscope, Classic Ninna og Oriental Ninna.

Yasmina
Skjortekjole i 100% viskose med meget vidde. Kjolen er skabt som et alternativ til Tabita skjortekjolen, og er i A-facon hvilket giver mulighed for 
at udnytte den store bredde forneden. Vidden i skørtet betyder, at denne model også er fantastisk til kvinder med hofter. Den har en fin V-hals 
åbning og stiklommer i siderne. Vi vil som udgangspunkt anbefale at du vælger samme størrelse som du vil gøre i viskose jersey kjolerne eller 
evt et nummer mindre, hvis du ikke har brug for vidden over hofterne.
      
I denne kollektion finder du: Yasmina Beauty og Yasmina Nordic.  

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 krops- 
typer, alt efter hvordan man selv ønsker at kjolen skal sidde.

I denne kollektion finder du: Hella Check and Clover.     

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 Teaparty.
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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 Loveless, Poula’s Iceblue Flowers, Orange is the new Black Poula og Poula’s Lemonade.  
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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: Gardening Ella.
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Sarah
Sarahs suit er endnu en af de nyere modeller i du Milde regi. Det er en buksedragt i strækstof som sidder tættere end vores kjoler typisk gør. Bukse-
dragten har bindebånd i livet og stiklommer i siden.Vores anbefaling er at du skal vælge samme størrelse som i kjolerne medmindre du ønsker at den 
skal “pose”.  
   
 I denne kollektion finder du: Sarah’s Suit White Pearls, Sarah’s Suit Black and White Dots og Sarah’s Suit Chicken Pocks.   


