SHOP TENDENSEN

Så til

SØS
MOdE

Få en klassisk og cool hverdagsgarderobe og dyrk
det stilrene maritime look. kombinér skarp rød med
hvid og alle nuancer af blå. Glem ikke striberne ...

klassiske bukser med
vidde og knaplukning fra
Hunkydory, 1.899 kr.
Top med sølvstriber fra Black
Lily, 600 kr.

Ring med rød
sten fra Pernille
Corydon, 400 kr.

Stribet strikcardigan fra Coster
Copenhagen, 499 kr.

Vis maven frem i denne
top fra Asos, 230 kr.

Bliv på land og hop i bløde pyjamasshorts fra Love Stories, 349 kr.
Røde bukser med masser
af vidde fra Asos, 575 kr.
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Forårets favorit! Kanvassko med
gummisål fra Superga, 599 kr.

Skøn feminin vest fra
Graumann, 2.600 kr.

Fyrfadsstage i tyndt
porcelæn med anker
fra Ellos, 69 kr.

iNTERiØR
Stickere i transparent folie til dine
liser; kan klippes til eter behov. Tile
Junkie, 45 kr. pr. stk.

Papirslampe fra Paris au mois
d’août, fra 1.725 kr.

Rundt spejl fra BoConcept, 1.579 kr.

Klassisk vase i en lot
blå farve fra Lyngby
Porcelæn, 799 kr.

Fyrfadsstage af
Martin Solem for
Stilleben, 549 kr.

Vind

Plaid til sofaen fra
Tina Ratzer, 1.350 kr.

den nye dut fra karl Lagerfeld, Ocean
View for Women, rammer butikkerne
lige nu, men du skal skynde dig, for den
kommer kun i begrænset antal. Ocean
View er både let og sensuel og skaber
associationer til en afslappet livsstil
og opfordrer dig til at leve det gode liv,
mens dit blik fortaber sig i horisonten.
Vi udlodder i alt 10 stk. karl Lagerfeld
Ocean View for Women til en værdi af
295 kr. pr. stk.
Svar korrekt på følgende spørgsmål
og deltag i konkurrencen:

Håndlavet kop af
Sue Binn for Stilleben, 315 kr.

Hvem står bag denne horisontale
nyhed?
Skriv FEK VIEW A, og send til 1266, hvis
du mener karl
Skriv FEK VIEW B, og send til 1266, hvis
du mener karla
Vi skal have din sms senest 27. april
2016. dET kOSTER 8 kR. (+ ALM.
TRAFikTAkST). du har 14 dages fortrydelsesret. Tjenesten udbydes af Aller
Media A/S, Havneholmen 33, 1561 kbh.
V, tlf. 7020 7592 (support alle hverdage
kl. 13-16). For at deltage skal du være
fyldt 18 år.

www
Se flere
konkurrencer på
femina.dk
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