Tijdloze favoriet: spijkerjack trends in 2017
De blauwe klassieker uit de jaren ’40 startte zijn carrière als robuuste werkkleding.
Versiert met bloemenstiksels en aangenaaide lapjes werd het spijkerjack een
modieuze eyecatcher in de hippietijd van de jaren ‘60. In de jaren ’90 maakte de jas
een comeback, en sindsdien is het niet meer uit de kledingkast weg te denken. Je kunt
je spijkerjack elegant of cool combineren, het staat bij elk figuur, en past perfect bij
mooi lenteweer. StyleLounge.nl zette een paar varianten en hoe ze te combineren voor
je op een rijtje.

Oversized: De Boyfriend Look
Of het nu van de vlooienmarkt komt of uit de kast van je vriend, met een oversized
denim jack zit je deze zomer helemaal goed. Combineer het met een romantisch jurkje
voor een speelse look, maar ook met een gekleurde trui kun je een oversized
spijkerjack goed combineren. Als je de combinatie met sneakers te sportief vindt, dan
kun je je outfit ook met coole laarzen in Boho stijl afmaken.
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DIY: beschilderd, met borduursel of met lapjes
Dit jaar kun je grenzeloos creatief zijn. Met verf of stiften versierd, met
bloemenborduursel, of met aangenaaide lapjes, je kunt je spijkerjack dit seizoen
pimpen zoals jij hem wilt. Ook nietjes en franjes horen bij deze trend. Let op dat je deze
versiersels niet al te uitbundig combineert, zodat je er niet als een felgekleurde
paradijsvogel uitziet! Ook staat hierbij denim op denim heel goed. Zo kun je je creatieve
spijkerjasje erg mooi op een blauwe jeans dragen. Wat vroeger een no-go was, is nu
juist een fashionable combi in de modewereld.
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Nu komen er kleuren in het spel
Pasteltinten zijn deze zomer erg trendy. Het typische blauw van klassieke spijkerjasjes
wordt nu een mode concurrent van vrolijke lentekleuren. Nooit eerder was er zo’n grote
keus uit variaties. Er wordt met vliermuismouwen, afgesneden zomen, ronde halzen,
of stroken gespeeld en de klassieke pasvorm van het denim jack wordt minder
relevant. In welke uitvoering dan ook, de spijkerjack is ook dit jaar niet meer weg te
denken.

Deze voorbeelden van StyleLounge.nl kun je hier vinden:
https://www.stylelounge.nl/Kleding/Jassen/Zomerjassen/Spijkerjacks/Dames
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Over StyleLounge
StyleLounge is het eerste internet platform voor een direct prijsvergelijking en beschikbaarheid
van fashion en lifestyle items. Kort na de oprichting heeft het in Hamburg gevestigde bedrijf
meer dan 300 online shops, met meer als drie miljoen producten op de website verenigd.
Onder leiding van Johannes Heinen en Guido Lange werkt een team van 45 medewerkers
eraan om klanten door middel van een makkelijk en prijsgericht systeem toegang te verlenen
tot meer dan 5.000 merken.
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