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MANNEN-
ZAKEN
Gebreide truien zijn de 

eerste keus voor mannen, 

als pak en stropdas 

weekend vieren; 

heerlijk gezellig, hoeft niet 

gestreken, zit niet nauw 

om de hals en geeft altijd de 

indruk van “een cool type”,  

“man, die alles kan” 

of  “stoere kerel”. 

SMOKEY + ONLY TWEED + COOL AIR FINE
Met jeans of pantalon worden bovendelen met militaire 
elementen, zoals schouderstukken city-waardig. Het 
kan immers zo gebeuren dat men snel de wereld 
moet zien te redden.

ONLY TWEED + COOL AIR
De royale sjaal wordt door zijn geliefde vast niet zonder 
reden gebreid. Kan het zijn, dat deze af en toe ook 
prachtig bij haar eigen kaschmir-mantel past?
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Deze bladzijde: COOL AIR FINE
Een klassieke cognac-tint laat zich overal makkelijk mee combineren: deftig bij zwart, chic bij marine, modieus bij roodtinten en 
gewoon mooi bij alle andere bruin-, beige- en zandtinten. 

Rechter bladzijde: SLOW WOOL CANAPA
Gestreepte-truien zijn heerlijk praktisch, omdat men niet lang hoeft te zoeken  naar de juiste combinatie van broek of hemd.  
Jeans of pantalon: altijd goed!

Rechter bladzijde: GOMITOLO VERSIONE 
Voor de schaduwstrepen hoeft u niks anders te doen behalve breien. De kleur komt meteen uit de kluwen..
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Linker bladzijde: CASHMERE 16 FINE
Wie van strepen houdt, zal deze trui mooi vinden. Bovendien breit het heel vlot, omdat men avond na avond weer een streepje 
verder is.

Deze bladzijde: FATTO
Voor de knoopsluiting heeft men wat ervaring nodig en voor het patroon een beetje geduld. Daarom hebben wij met onze Fatto 
een klassiek garen en een mooie kleur gekozen, zodat de moeite voor meer dan een seizoen wordt beloond.
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Linker bladzijde: LALA BERLIN FLUFFY
Cooooll! Wie? Dit type of de trui? Allebei! En de auto ook nog eens. Waar moet men zoeken om zo’n combinatie te vinden? 

Deze bladzijde: ONLY TWEED 
Deze trui zou ook bij u in de kledingkast kunnen liggen en past dan in de nieuwe boyfriend-look. Van wie men houdt, mag 
men ook lenen, toch?
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Deze bladzijde: COOL WOOL CASHMERE
Als u hem deze trui met cashmere-garens schenkt, wil hij in het weekend alleen maar op zijn boot zijn, want dit is het perfecte 
plaatje! Dus bedenk voordat u begint te breien of u dit ook echt wilt.

Rechter bladzijde: 100% CASHMERE FINE
Jongens, opgelet! Dit is zuiver kaschmir, dit mag in geen geval te heet worden gewassen  (af en toe moet er echter gewassen 
worden). In geval van nood even moeder vragen …
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Deze bladzijde: COOL WOOL ALPACA
De tijden dat grootvader nog gebreide vesten droeg, zijn lang voorbij. Handgebreide vesten nonchalant met een jeanshemd 
gecombineerd, draagt de hoofdstad-hipster  nu net zo goed als de schicki-micki-Münchner en de beach-boys.

Rechter bladzijde: FATTO
Een echte BBB! Kent u het niet? Boys Best Buddy. Dat is veel meer dan alleen een lievelingstrui, maar een lieve gewoonte om 
wat dierbaars steeds bij u te hebben, net als bij een goede vriend.
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Deze bladzijde: COOL WOOL
Met dunne naalden en een ingewikkeld patroon gebreid, is deze trui een echt bewijs van liefde;  het kost u menig uurtje huisvlijt.

Rechter bladzijde: COOL AIR
Tenminste één hoody hoort in elke mannen-kledingkast. Daarmee voelt een man zich meteen een stuk jonger en sportiever, ook 
als hij de training in de laatste tijd vaak verzaakt heeft.
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16 COOL AIR
Hebt u tot nu toe gedacht dat er niets fijner was dan het sweatshirt uit de studietijd? Toch is het zo, daarbij zelfs nog zachter en 
gezelliger. En volwassener…

 MEN 16


