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Hallo allemaal, vandaag ga ik 
het hebben over het 
nieuwste ontwerp van 
modeontwerpster Aimee 
Louis. 

FASHIONTALK 
WINTER EDITIE

Ik ga het hebben over een 
anatomisch figuur die 
aangekleed is met één van de 
nieuwe ontwerpen voor de 
zomercollectie van 2018

Hierboven is het ontwerp vanaf de voorkant te zien!

Ik vind het zeker een mooi ontwerp. Ik vind de vorm waarin 
het figuur staat heel creatief, dat laat ook zien dat het niet 
alleen een jurk voor overdag is maar ook een avond jurk waar je 
in kan dansen. De jurk zelf heeft een vrolijk patroon, ik krijg 
gelijk zin in de zomer als ik er naar kijk. De hoed geeft ook een 
beetje een zomerse sfeer. Maar ik ga later op de details in!

HET ONTWERP
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OPMERKINGEN

Ik vind het een leuk en mooi ontwerp, wat wel een beetje tegenvalt is hoe 
het gepresenteerd is. 

- De jurk (te zien op het linkerplaatje) vind ik aan de onderkant niet 
mooi vastgezet waardoor het er minder mooi uit komt te zien, het 
krijgt een aparte vorm. 

- Ook vind ik het bij de hoed (rechter plaatje) een beetje slordig 
afgewerkt, er zitten lege ruimtes die opgevuld hadden kunnen worden. 
Ik heb gehoord dat de hoed met een 3D pen gemaakt is, dus ik vind 
het wel knap gedaan. Maar ik had het mooier gevonden als de lege 
ruimtes in de hoed opgevuld waren.

DETAILS

De details vind ik heel mooi, het brengt zeker wat extra’s bij de outfit.

 De band om het figuur zijn middel vind ik mooi en ik vind het leuk dat dat 
ook terugkomt bij de bandjes van de jurk. Het staat mooi bij de jurk, en het 
ziet eruit als goed en mooi materiaal. 

Bij de hoed vind ik het super leuk dat er twee verschillende kleuren 
gebruikt zijn. Dat rood eraan toegevoegd is, is top want grijs is een beetje 
een sombere kleur maar rood fleurt dat gelijk helemaal op!

Ik geef het ontwerp een 8,2!


