
wDezetomenbovenaan

onzesummer

te staan.

-°S?C1»b"^

ELLE^/o6w

PatChWOrR Voordeelfdekeeral
brengl- het Franse A.P.C. een reeks exclu-

sieve quilf-s samengesteld uitstofover-

schotten. Creatief directeur Jean Touitou

werkt hiervoor samen met Brits ont-

werpster Jessica Ogden, die voor deze
nieuwe collectie onder meer inspiratie
putfe uit het Italiaanse eilandje Pantel-
leria, een verloren vulkaan midden in de

oceaan. De ruwheid van de landschap-

pen is terug te vinden in de kleuren en
texturen, andere stukken verwijzen naar

de dominante wind die overTouitous
geboortestad Tunis waaien, of naar mu-

zikanten als Blondie en Mathématiques
Modernes.

Queensize quilt, 650 €. apc.fr
A.,

Portefeuille geïnspireerd opvintage
wielertruit'jes, ofhoetwee passieste
combineren. paulsmith.co.uk, 245 €
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EDDIEMERCKXACHTERNA
Al maanden telkn we qf naar het EKen de wedstrijden van on^e

Rode Duivels, maar laat ons vooral ook de Tour niet vergeten.

De 103de Ronde van Frankrijk start op 2 jimi op de Mont Saint-Michel, wat het

gelijknamige modelabel en het sportmerk Le Coq Sportif tôt een capsulecollectie

mspireerde. Die laatste voorziet de Tour al jaren van zijn legendarische wieler-

truitjes en ook breigoedlabel Le Mont Saint Michel gaat al meer dan een eeuw

prat op Franse knowhow. De drie sportieve jurken hebben blauw, rood en wit

als hoofdkleuren. 225 €, via lecoqsportif.com

Ook het gloednieuwe Belgische merk Magliamo eert de wielersport. Bezieler

Diederik Degryse is al van kinds af aan gebeten door voorjaarsklassiekers als

Parijs-Roubaix, Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. Samen met de

Zweedse textielontwerpster en breister Dagmara Stephan ontwierp hij replica's

van de vintage wielertruitjes die hij doorheen de jaren verzamelde, Merckx'

bruine Molteni-truitje of Roger De Vlaemincks rood-blauwe Brooklyn-jersey

bijvoorbeeld. De uniseks truitjes m 100% merinoswol zijn thennoregulerend en

laten de huid als het ware ademen. Vanaf 35 euro, via magliamo.be
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