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Geraffineerd geaccentueer-
de schouders, interessante 
halsvormen en spannende 
garens: het zijn die kleine, 
fijne details, die tijdloze 
truien en vesten nieuw en 
modern maken. Hier komen 
tien schitterende modellen, 
voor vele gelegenheden en 
voor elk wat wils. Aan u de 
moeilijke keus. Wij wensen 
daarbij veel plezier.

       KLARE 
    LIJNEN, 
     ZACHTE 
    TINTEN

V-SWEATER
Mannen houden van 

linnen, want dit garen 
voelt lekker koel aan en is 
prettig om te dragen. Hier 

wordt het uiterst masculien 
geënsceneerd – met 

mooie structuren, schuine 
zijsplitten en een frisse, 

decente natuurtint.

01 Linarte

MEN  2



VEST EN HESJE
Links: stabiele boordsteekbiezen met gedraaide steken verlenen dit eenvoudige 
vest zonder sluiting zijn markante touch.
Boven: langgetrokken steken, rustige kleuren en een brede sluitbies: grootvaders 
hesje viert een ware comeback – fris, cool en nieuw geïnterpreteerd.

02 & 03 Alta Moda Cotolana

MEN  5



STOERE TRUI
Het schoudergedeelte staat 

door de bijzondere raglanvorm 
en het kleine staande 

boordje in het middelpunt. 
De verticale structuurstrepen 

maken optisch langer. En 
het stralende blauw past 
uitstekend bij de zomer.

04 Organico

MEN  6 MEN  7



CABAN-VEST
Het nieuwe aan dit 
klassieke zeemansvest 
is niet zijn zomerfrisse 
natuurtint. Cool is vooral 
ook het schoudergedeelte, 
dat door geaccentueerde 
minderingen aan mouwkop 
en armsgat extra aandacht 
krijgt.

05 Organico

MEN  8 MEN  9



VEST & V-TRUI
Boven: geraffineerde dubbele biezen zijn de clou bij dit vest. Uitgevoerd in twee verschillende 

groentinten – de ene warm, de andere koeler van kleur.
Rechts: licht, warm, mooi: de kasjmiermix in een lichtoranje kleur zorgt bij deze trui voor een topstijl. De 

subtiele details (diepe V-neck en zoombiezen met special effects) maken het helemaal àf!

06 Elastico   07 Fourseason

MEN  11MEN  10



TOP
Zijn zijdig matte glans 
heeft deze slipover te 
danken aan het garen 
Pima – een hoogwaardige 
katoen met extralange 
vezels. De diepe v-hals 
zorgt voor een sportieve 
noot. Op naakte huid 
bovendien extra sexy.

08 Pima

MEN  12 MEN  13



GESTREEPTE TRUI
Dat deze trui zo luchtig valt, 
ligt aan het zuiver linnen garen 
en de hoge zijsplitten. De 
maritieme blauw-grijs-nuances 
maken de hoogzomer-look 
perfect.

09 Solo Lino

MEN  14 MEN  15



10 - PIMA

SWEATER
Bij deze trui worden de 
kleurvlakken afzonderlijk 
gebreid en vervolgens aan 
elkaar genaaid. Waarom? 
Omdat er zo geen 
garenwirwar ontstaat bij 
het wisselen van kleur. Zo 
eenvoudig is dat.

10 Cool Cotton

MEN  16


