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SHOWS

NIEUWS

STREET CHIC

VOGUE NL LOVES

Dit weekend presenteerden veertien eindexamenstudenten vanAMFI
(Amsterdam Fashion Institute) hun afstudeercollecties

tijdens AMFI Transit 2012 in het World Fashion
Centre inAmsterdam. VOGUE selecteerde vijf favorieten.   

Katrien Wassenberg 
Katrien Wassenberg ontwierp een uniseks-collectie met

sportieve touch uitgevoerd in crème en wit. Satijn, wollen

bovenstukken en lakleren schoenen geven een luxueuze uitstraling,

terwijl rode accenten en stippen voor een speels effect zorgen.  

Chi Gar Fung
Chi Gar Fung’s elegante collectie doet denken aan patchwork door

de uit verschillende stoffen samengestelde, asymmetrische

kledingstukken. Het kleurenpalet bestaat overwegend uit

pastelkleuren, opgefrist door origami-achtige details, velours en

doorschijnende stoffen.  

Lillie Akkermans
Lillie Akkermans combineert oud met nieuw door klassiekers als het

overhemd te voorzien van parelmoerkleurige knoopjes. Modellen

dragen afgetrapte Converse All Stars onder goudkleurige broeken en

oversized chino’s.

Djinn Zijp

Amsterdamse modestudenten showen hun
afstudeercollecties.
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Djinn Zijp
Vreemde proporties en glimmende stoffen vormen de collectie

van Djinn Zijp, die haar ontwerpen op geluidsfrequenties

baseerde. Zijp legt een basis met clean-uitgevoerde rokken en voorziet

haar modellen van een zwart bobkapsel, om vervolgens flink uit te

pakken met opvallende bovenstukken.  

Yvonne Kwok
Yvonne Kwok sluit af met een kleurrijke en gedurfde collectie met

karton in de hoofdrol. Het karton is verwerkt in de kleding maar staat

ook op zichzelf als beenstuk. Gekleurde draden en stipjes zorgen voor

een verrassend effect. Als tegenhanger van het harde karton zijn er de

wollen kragen en pompons.  

Bekijk alle collecties in de galerie!
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