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FASHION ADDICT OF JUIST NIET…. 
  
Wat leuk dat je dit boekje hebt gedownload. Na het lezen van dit 
eBook ben je in staat zelf aan de slag te gaan met je eigen Smart 
Wardrobe. Een garderobe die kledingkeuze stress voorkomt. Jou elke 
dag met een big smile de deur uit laat lopen. Duurzaam is en jou ook 
nog eens geld bespaart! Jij blij en het milieu blij ☺. Want hoe hard de 
kledingindustrie ook werkt aan een duurzaam productieproces. Zolang 
wij zo’n duurzaam ontwikkelt kledingitem aanschaffen en vervolgens 
stof laten happen in onze kast, is datzelfde duurzame item ineens niet 
zo duurzaam meer. Zonde toch? Werk aan de winkel dus ☺.  
 
Het herkennen van je eigen kledingstijl is wat mij betreft de 3de en 
laatste sleutel om tot een Smart Wardrobe te komen.  
Mocht je sleutel 1: bewuster winkelen en sleutel 2: weten hoe te 
combineren, zijn misgelopen en alsnog nieuwsgierig zijn. Check mijn 
site www.smartwardrobe.nl. Via de homepage wordt je 
doorverwezen naar deze twee sleutels.    
 
Maar goed, terug naar dit eBook. Na het lezen van dit eBook ben je 
namelijk in staat je eigen kledingstijl te (her)kennen. En dat gaat je veel 
opleveren, kan ik je zeggen ☺. Want doordat je je eigen stijl kent, grijp 
je niet vaak meer mis als het om kledingaankopen gaat. Geld- en 
kledingverspilling zijn daarmee verledentijd. Een 2de mooie 
bijkomstigheid; je weet wat je mooi staat. Dat zorgt ervoor dat je elke 
dag op je beste gekleed de deur uitloopt. Oh hoe fijn is dat? Je 
zelfvertrouwen krijgt een boost. Nooit meer jaloers kijken naar die 
buurvrouw die er altijd zo leuk uitziet. Neh, die buurvrouw kijkt vanaf 
nu naar jou ;-).  
 

http://www.smartwardrobe.nl/
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MIJN VERHAAL 
 
Ik hoop zo dat ik je kan helpen een eerste stap te zetten elke dag (nog 
meer) op je best te zijn. Op een slimme(re) manier.   
 
Maar allereerst, een korte introductie. Ik ben Mirjam. Samen met mijn 
vriend Dirk, ons dochtertje Gijsje en sinds een aantal maanden ook 
met ons pasgeboren zoontje Abel, woon ik in hartje Utrecht.  
 
Ik heb mijn leven lang een passie voor fashion. In het verleden ben ik 
zelf een ware shopaholic geweest. Te pas en te onpas belande er 
kleding in mijn kast. Een kast vol en toch hoorde mijn vriend mij elke 
ochtend mopperen dat ik niets had om aan te trekken. Super 
frustrerend. Voor beide ;-). 
 
Een aantal jaren geleden kwam bij mij het besef bewuster met mijn 
kleding om te willen gaan. Een nieuwe fase in mijn leven heeft mij 
doen inzien dat ik op een slimmere manier met minder kleding net zo 
happy (al dan niet happier) kan zijn.  
Maar hoe pak ik dat aan, vroeg ik mijzelf af? Uiteindelijk bleek het 
antwoord vrij simpel. Trouw blijven aan mijn persoonlijke stijl en alleen 
kopen wat mij bij mijn huidige garderobe aansluit. Dit bleek voor mij 
de sleutel tot succes.  
Niet alleen ben ik nu elke dag op mijn best. Ik houd ook nog eens geld 
over voor nieuwe ervaringen. En last but not least, kledingverspilling is 
verleden tijd. Op mijn best in a ‘smart way’ dus ☺. 
 
Ik heb ruime ervaring met werken in een kledingwinkel. En al jaren 
help ik familie, vrienden en (oud) collega’s met het vinden van hun 
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persoonlijke kledingstijl. Blijkbaar doe ik iets goed. Keer op keer 
ontvang ik nieuwe hulpvragen.  
Om die reden ben ik een aantal jaren geleden begonnen met een 
styling opleiding bij Artemis in Amsterdam.  

Hoe geweldig en inspirerend ik deze opleiding ook vond, de durf om 
mijn gekozen carrière in de sales & marketing binnen de FMCG-wereld 
stop te zetten, had ik toen nog niet. Totdat mijn vriend en ik beide 
onze baan opgaven. Samen met ons dochtertje zijn we een half jaar 
gaan reizen. Pas toen heb ik het lef gevonden de beslissing te nemen 
mijn passie te volgen.  Ben je trouwens nieuwsgierig naar het verhaal 
achter ons reisbesluit? Op mijn blog lees je hier meer over.  

OK, ik dwaal af. Terug naar waar het in dit eBook om draait. Het 
concept Smart Wardrobe was vrij snel geboren. Wat mij betreft omvat 
dit concept namelijk alles waar een ideale kledingkast aan zou moeten  
voldoen. Namelijk een kast die kledingkeuzestress, miskopen, geld- en 
kledingverspilling voorkomt. En jou elke dag op je aller aller best laat 
zijn. En waar ook het milieu bij is gebaat, want stof happende 
kledingitems zijn verledentijd ☺. 
 
Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen te inspireren en te helpen ook 
elke dag op hun best te zijn in a smart way. 
Hopelijk lees je dit eBook boordevol inspiratie in één ruk uit. En helpt 
het jou een stapje verder elke dag op je best te zijn. Ik ben benieuwd 
wat je van dit eBook vindt. Delen? Stuur je feedback door naar 
mirjam@smartwardrobe.nl 
 
Veel plezier met lezen! 
 
Liefs Mirjam 

http://smartwardrobe.nl/2017/05/10/reizen-doet-veel-heel-veel/
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DE VIER ELEMENTEN OM JE EIGEN KLEDINGSTIJL TE 
(HER)HERKENNEN 
 
Je eigen kledingstijl ontdekken. Misschien ben je al aardig op weg of 
misschien heb echt geen enkel idee welke stijl je wilt nastreven. In 
ieder geval sla je de plank nogal eens mis als het om kleding kopen 
gaat. Je komt regelmatig thuis met miskopen. Blijkbaar heb je moeite 
je eigen kledingstijl te (her)kennen.  
 

“Je koopt wat je denkt mooi te vinden, 
 in plaats van te kopen wat je mooi staat” 

 
Goed nieuws. Deze uitdaging is te overbruggen. ☺  
 
Om je eigen stijl te (her)kennen dien je vier elementen in ogenschouw 
te nemen: 
 

1. Inzicht in jouw persoonlijk look(s) 
2. Gebruik van de juiste kleuren  
3. Juiste pasvorm vs. je lichaamsbouw 
4. Juiste stofkeuze  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

KLEUR LOOKS  

VOR
M 

MATE_ 
RIAAL 
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ELEMENT 1: JOUW PERSOONLIJKE LOOK(S) 
 

Een persoonlijke look (het woord persoonlijk zegt het al ☺) is 
behoorlijk persoonsafhankelijk. Een generiek advies is helaas niet 
mogelijk. Tijdens mijn één-op-één stijladvies is dit wel het startpunt. En 
ga ik hier uitgebreid op in. Sterker nog, het is een vereiste om dit 
duidelijk in kaart te brengen voor een geslaagd eindresultaat. Heb je 
dit niet scherp. Dan blijf je aankopen doen vanuit prikkels van buitenaf. 
(lees: vanuit mode, winkeletalages, vriendinnen etc).    
 
Goed, één-op-één is nu niet aan de orde. Maar je kunt prima zelf aan 
de slag, dat scheelt. 
 
Want wat wil je nu eigenlijk echt uitstralen? Misschien is de tijd rijp 
voor een nieuwe look. Of misschien ben je eigenlijk best happy met je 
huidige look. Vaak denken we een andere look mooi te vinden. Maar 
dit blijkt met name bij bv. een goede vriendin goed uit te pakken en 
niet bij jou.  
 
Twee tips die ik je graag meegeef om dit zelf uit te zoeken: 
 
Tip 1: Doe de reality check  
 

1. Maak op Pinterest een bord aan met foto’s van kledinglooks die 
jou aanspreken.  

2. Bekijk vervolgens een of twee van je favoriete outfits uit je 
garderobe. Leg deze naast je Pinterest bord. 

 

LOOKS  
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3. Zit er een groot verschil in look? Zo ja, vraag jezelf af, wat wil ik 
uitstralen? Zit ik vandaag de dag goed of wil ik mij meer richting 
het Pinterest bord verplaatsen?  

 
Tip 2: Beperk je tot maximaal 1 look per occasion 
 
Ik praat over look(s). Enkelvoud en meervoud. Je kunt wat mij betreft 
meerdere look(s) hebben. Of niet, zoals ikzelf, maar dat terzijde. We 
hebben ook verschillende dagen in de week. En geen enkele dag is 
hetzelfde.    
 
Maar, er is een maar. Bestaat jouw garderobe uit kleding voor 
verschillende occasions? Mijn advies is om je dan te beperken tot 1 
look per occasion. Stel, je week bestaat bv. uit drie verschillende 
occasions.  
Houd je dan ook aan max drie looks: 

1. Een look voor je werk 
2. Een look voor je vrijetijd  
3. Een look voor borrelen en/of eten met vrienden.  

 
Probeer niet per occasion meerdere looks te ambiëren. Dit maakt je 
kledingkast nodeloos onoverzichtelijk. Binnen de kortste keren ben je 
terug bij af. Hangt je kast weer vol met losstaande items die lastig zijn 
te combineren. Vervolgens blijven ze op de plank liggen. Not smart at 
all. 
 
Het mooiste is nog om verschillende looks zo in te vullen dat ze perfect 
te combineren zijn. Dit is een onderwerp apart. Ik zal hier in de 
toekomst een apart blog en/of eBook aan weiden. Beloofd. Keep you 
posted!       
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ELEMENT 2: DE JUISTE KLEUR(EN) VOOR JOU 
 

 
Heb je weleens iets aangetrokken, dat je helemaal te gek vond. Maar 
op de een of andere manier deed het niets voor de uitstraling van je 
gezicht. Sterker nog, je zag er met dit kledingitem vermoeider uit. 
Allerlei oneffenheden in je gezicht vielen ook nog eens meer op dan 
gewenst. Al met al, voelde je je niet op je best.  
 
Als het de uitstraling van je gezicht aangaat, is het negen van de tien 
keer de verkeerde kleurtint die je in je kleding kiest. En ik zeg specifiek 
kleurtint omdat ik van mening ben dat je niet direct kleuren moet 
uitsluiten.  
Je bent bijvoorbeeld fan van de kleur rood. Je merkt dat de kleur rood 
die jij altijd pakt niet veel voor je doet. Geen nood. Een andere tint 
rood. In plaats van bloedrood. 
 
Om erachter te komen welke kleurtinten jou het beste staan, kan je 
tegenwoordig uitgebreide kleurenworkshops doorlopen. Dit kan best 
waardevol zijn. Persoonlijk is het niet helemaal mijn ding. Ik ben van 
mening dat je met een beetje zelfstudie ook een heel eind komt. En 
daar help ik je in dit eBook graag mee.  
 
Om te beginnen heb ik een drietal vragen voor je. 
 
1. BEN JE EEN KOEL OF WARM TYPE?  
 

Drie simpele vragen die jou hierop antwoord gaan geven: 

• Kleurt je huid in de zomer eerder A. rood(bruin) of B. geelbruin? 

KLEUR 
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• Zijn de aderen aan je binnenkant van je pols meer A. blauw of B. 
groen van kleur? 

• Heb je een meer A. rode of B. gele ondertoon in je gezicht? 
 

Meer A dan B? Dan kan je aannemen dat je een koel type bent. 
Meer B dan A? Dan ben je een warm type. 

 
Wat is het verschil? 
Een koel type neigt naar kleuren met een blauwe ondertoon. Waar 
een warm type beter kleuren met een gelige ondertoon kan hebben. 

 
2. KAN JE BETER LICHTE OF DIEPERE KLEURTINTEN HEBBEN?  
 

Drie vragen om hierachter te komen: 

• Heb je A. (licht)blond haar of B. donker(bruin/zwart) 

• Heb je A. een licht tot medium gekleurde huid of B. een donker 
tot zwart? 

• Heb je A. weinig contrast* tussen de tint van je huidskleur en de 
tint van je haarkleur of B. juist weinig.  

 
*Veel contrast is bv donker haar i.c.m. lichte (porseleinachtige) 
huidskleur. Weinig contrast is een lichte haarkleur i.c.m. een lichte 
huidskleur of juist een donkere haarkleur i.c.m. eendonkere 
huidskleur.  
 
Meer A dan B geantwoord? Dan kan je aannemen dat lichtere 
kleurtinten jou beter staan dan hele diepe (donkere) en visa versa. 
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Wat is het verschil? 
Een lichtere kleurtint is veelal met wit gemengd daar waar een 
diepere (donkere) kleurtint veelal met zwart gemengd is.  

 
3. KAN JE BETER HELDERE OF GEDEMPTE KLEURTINTEN HEBBEN?  
 

Drie vragen om hier antwoord op te krijgen: 

• Heb je A. een porselein egale huid (kan licht of donker zijn) of B. 
een huid met sproeten  

• Zijn jouw ogen A. helder van kleur (bv. helderblauw, heldergroen 
of helderbruin) of B. bevatten jouw ogen een grijstint (bv. 
grijsblauw, grijsgroen of grijsbruin) 

• Heb je A. askleurig haar (blond, bruin of zwart haar maakt niet uit) 
of B. haar met een goud/gele of rode gloed 

 
Meer A dan B? Dan staan heldere kleuren jou beter dan gedempte 
en visa versa. 
 
Wat is het verschil? 
Een heldere kleurtint bevat weinig tot geen grijswaarde en een 
gedempte kleurtint juist veel. 
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In onderstaand overzicht vind je alles nog even op een rijtje 

 
 
Blijft het een uitdaging om met deze vragen tot een analyse te komen? 
Probeer het thuis voor de spiegel in alle rust uit. Houd verschillende 
kleding items voor je gezicht en kijk wat de kleur doet met de 
uitstraling van je gezicht. Check of dit overeenkomt met de uitkomsten 
op bovenstaande vragen.  
 
Gaan je ogen meer stralen? Verdwijnen oneffenheden en/of wallen 
onder je ogen als sneeuw voor de zon? Dan zit je goed  ☺.   
 
OH JA, voordat ik het vergeet. Het kritisch kijken naar kleurgebruik 
geldt voor de kleuren in de kleding die aansluiten op gezicht en hals. 
Verder kan je helemaal losgaan met kleurgebruik in je outfit. Mits het 
een beetje met elkaar match. Maar dat is weer een ander hoofdstuk. 
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Op de valreep, een paar extra kleurrijke bonus tips! 
 
Tip 1: Heb je veel contrast in je gezicht (donker haar met een lichte 
huid), gebruik dan veel kleurcontrast in je outfit (bv. zwart-wit). 
 
Tip 2: Heb je weinig contrast in je gezicht, kies dan voor ton-sur-ton in 
je outfit (kleuren die in elkaar overlopen). 
 
Tip 3: Heb je items die niet voldoen aan de juiste kleur. En zitten ze 
qua pasvorm als gegoten? Draag er een sjaal of kraag bij in de kleurtint 
die jouw gezicht wel laat stralen. Of draag het item, wanneer mogelijk, 
open. Doe er een shirt onder die wel de juiste kleurtint heeft en shinen 
maar. 
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ELEMENT 3: JUISTE PASVORM 
 

 
Een slank postuur of iets voller? Lange of juist iets kortere benen? Het 
maakt niet uit hoe jouw lichaamsbouw eruitziet, echt niet. Iedereen, 
maar dan ook iedereen kan er elke dag op zijn best uit zien. 
 

“It’s all about creating the right porportions” 
 

Ik heb zelf bijvoorbeeld relatief korte benen. En toch zegt altijd 
iedereen om mij heen, “nee joh”, jij korte benen, jij hebt super lange 
benen”. Grappig toch. Blijkbaar weet ik mijn benen zo te accentueren 
dat ze langer lijken dan ze zijn. 
 
Elk lichaam is anders. Voor elk lichaam dient dan ook rekening 
gehouden te worden met de juiste pasvorm van een kledingstuk. Hoe 
leuk je een bepaald kledingstuk bij je buurvrouw of vriendin ook vindt. 
Neem niet klakkeloos aan dat jij dit kledingstuk ook net zo te gek gaat 
staan. Je zult van jezelf goed moeten weten wat de do’s and don’ts zijn 
voor jouw specifieke bouw. 
 
Gelukkig weet ik een aantal generieke stijltips die goed helpen. Simpel 
& doeltreffend. Daar komen ze: 
 
Tip 1: Verleg de aandacht naar je beste lichaamsdeel 
 
Klinkt logisch, of niet? Toch kleden we ons niet altijd met deze kennis 
in onze achterhoofd. Ben je het meest tevreden met je bovenlichaam 
of juist je prachtige benen? Wees dan bewust van twee zaken: 
 

VOR
M 
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1. Weet dat licht de aandacht trekt. Dus zorg ervoor dat het 
kledingstuk op je favoriete lichaamsdeel het lichts van kleur is. 

2. Prints trekken ook de aandacht. Hiervoor geldt hetzelfde. Zorg 
voor een print op je lichaamsdeel waar je graag aandacht op wilt 
hebben. 

 
Tip 2: Zorg dat schouders en heupen in balans zijn 
 
Brede schouders of juist smal? Of vind je dat je heupen aan de brede 
kant zijn? Met de juiste pasvorm en keuzes kan je hier slim mee om 
gaan.  
 

1. Smalle(re) schouders:  
 Klinkt heel simpel, maar kies voor iets schoudervulling in je 
 bovenkleding. En nee, dit hoeven niet meteen Madonna outfits te 
 worden. Een opstaand mouwtje kan ook al wonderen doen.  
 
 Zorg in ieder geval dat je geen truien of shirts met afgeknipte 
 mouwen draagt. Draag altijd bovenkleding met een ingezette 
 mouw waarmee je de schouderpartij duidelijk scheidt van de 
 armen. Hierdoor voorkom je ‘hangende’ schouders die optisch 
 nog smaller maken. 
 
2. Brede(re) schouders:  
 Alles wat ik hierboven omschrijf, niet doen bij brede schouders ☺. 
 Voor jou werken afgeknipte mouwen juist wel goed.  
  
 En zorg dat je de boel daarboven niet te massief maakt. Dus een 
 kort colletje werkt niet zo goed. Lange opstaande coltruien zijn 
 prima. Dit verlengt je hals en maakt optisch langer en smaller.  
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 Een open hals is het beste. Ben je wat rond van boven, kies dan 
 juist voor een v-hals en niet voor een ronde hals.  
 
3. Breder(e) heupen:  
 In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zorg dat je broeken 
 draagt waar de heuppartij mooi aansluit.  
  
 Vermijd plooibroeken of broeken met veel ritsen en zakken op de 
 heuppartij.  
 
 Wat goed werkt zijn broeken die taps toelopen naar de knie maar 
 dan iets uitlopen. Zogenoemde ‘bootcut’ broeken. En nee, dit zijn 
 geen bizarre wijde pijpen broeken.  
 
 Skinny broeken werken vaak niet zo goed voor je. Of je moet er 
 een ruim zittende (dus niet strak!) tuniek blouse of trui 
 overheen dragen, die je heuppartij camoufleert.  
 
4. Smalle(re) heupen? Kies dan voor broeken met plooien in het 

heupgedeelte. Of neem steekzakken die aan de zijkant van de 
broek geplaatst zijn. 
 

Tip 3: Laat, al dan niet optisch, de aanwezigheid van een taille zien 
 
De taille. De één zit erom verlegen. De ander vind ‘m misschien TE 
aanwezig. Ik ben in ieder geval niet gezegend met een zichtbare taille. 
Met mijn behoorlijk rechte bovenlijf (en iets wat brede schouders) kan 
ik met verkeerde kleding (voor mijn gevoel) snel mannelijk ogen.  
Optisch een taille creëren is voor mij dan ook DE uitkomst.  
 



 
 

 16 

SMART WARDROBE 
-STYLE COACHING BY MIRJAM HAMMING- 

Wel gezegend met een taille? SHOW IT! Al vind ik persoonlijk Kim 
Kardashian taferelen ook weer niet nodig. Maar ieder zijn ding 
natuurlijk.   
 

1. Geen of nauwelijks een taille:  
 Je verwacht dat je dan juist je taille moet accentueren. Niet doen. 
 Blijf weg van riempjes rondom je taille of getailleerde 
 bovenkleding. Dit accentueert namelijk juist nog meer dat die 
 verdomde taille er helaas niet is.  
 

Beter neem je iedereen in de maling. Draag rechte of iets 
 uitlopende bovenkleding. Of  stop je blouse/shirt iets in de broek 
 of rok en blousen maar. Hierdoor is je taille juist niet zichtbaar en 
doet het voorkomen alsof die er wel degelijk is. Snap je het nog ;).  
 

2. Wel getroffen met zo’n prachtige taille:  
 Accentueer erop los. Getailleerde shirtjes kan jij juist goed 
 hebben. En gebruik die riem maar lekker om je taille nog meer te 
 laten zien. Pas dus alleen op wanneer je wat bredere heupen 
 hebt. Te veel accent op de taille maakt de heuppartij meer 
 zichtbaar. Zoek dus naar de juiste balans. 

 
Tip 4: Pas de regel van derden toe 
 
Als ik deze tip vertel aan mijn omgeving, krijg ik altijd de “oh ja” 
reactie. Een tip die je, wat mij betreft dus absoluut niet mag vergeten. 
De ‘regel’ geldt voor iedereen en is ook voor iedereen makkelijk 
toepasbaar. Komt die. 
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Zegt vorig plaatje genoeg? Probeer met je kleding altijd rekening te 
houden dat je jezelf niet in twee gelijken delen splits. Minder flatteus. 
Het hangt uiteraard wel van je lichaamsbouw af hoe hiermee om te 
gaan.  
 

1. Korte benen en lang bovenlichaam:  
 Vaak is jouw lichaam vanuit zichzelf al 50/50 verdeelt. Bij mij is 
 dit bijvoorbeeld het geval. Het is de kunst hier dus een 2/3 of 3/5 
 verhouding van te maken.  
 
 Taille broeken zijn vaak een uitkomst. Hierdoor creëer je optisch 
 langere benen.  
 Let ook op de kleur van je schoenen. Dezelfde kleur schoenen als 
 je broek, doet je benen ook langer lijken.  
 
 Draag je graag rokjes? Draag dan lage gympen of open schoenen 
 zonder enkelbandje. Hoge gympen en enkelbandjes doen je 
 benen ook onnodig inkorten. 
 

TWEE GELIJKEN DELEN 
IS NIET HARMONIEUS 

2/3 EN 3/5 IS WEL 
HARMONIEUS 
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2. Lange benen en kort bovenlichaam:  
 Vaak geldt de 2/3 of 3/5 regel al bij jou. Maak daar dus gulzig 
 gebruik van. Je kunt veel hebben.  
 
 Mocht je je benen te lang vinden (wat naar mijn mening nooit kan 
 haha). Breek je lichaam dan door altijd twee verschillende kleuren 
 te dragen. Of draag een zichtbare riem in je broek. Heupbroeken 
 kan je prima hebben. Maar sluit zelfs taillebroeken niet uit. Nog 
 langere benen krijg je daarvan. Al moet je je daar wel prettig bij 
 voelen.  
 
 Een kort bovenlichaam kan je makkelijk verlengen door diepe V-
 halzen te dragen. Dit geeft lengte aan je bovenlichaam. Kortom, 
 genoeg mogelijkheden voor jou. 
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ELEMENT 4: JUISTE MATERIAALKEUZE 
 

Materiaalkeuze of terwijl de type stof waar een kledingstuk van 
gemaakt is, is meer stijlbepalend dan de meeste zich kunnen 
voorstellen. De meeste mensen kijken hier niet al te kritisch naar. Een 
kledingstuk kan hun lichaam daardoor onbedoeld voller of juist 
tengerder doen lijken. Zonde, want als je wel kritisch gaat kijken naar 
de stofkeuze, zal je zien dat een kledingstuk ineens veel meer voor je 
doet. 
 
Tip 1: Een tenger postuur? Maak dan juist gebruik van grof gebreide 
kledingitems    
 
Veel mensen zijn geneigd kleding te kopen die in lijn zijn met hun 
lichaamsbouw. Dus tengere personen neigen naar kleding van dun 
geweven materiaal. Herkenbaar? Ik kan mij er wel iets bij voorstellen. 
Te grof gebreid materiaal kan het gevoel geven dat je als het ware 
verdwijnt in je outfit, of niet? Niets is minder waar. Uiteraard is het van 
belang dat je de juiste maat kiest, maar kies juist kleding van grof 
gebreid materiaal. Hierdoor krijgt jouw lichaam meteen meer body en 
staat een outfit meteen al een stuk uitgesprokener.  
 
Het verschil tussen geweven en gebreid materiaal is trouwens te zien 
aan de aanwezigheid van ritsen of knopen. Geweven materiaal bevat 
over het algemeen vaak knoopjes of ritsjes. Gebreid materiaal is 
namelijk uittrekbaar en geweven materiaal niet. 
 
 

MATE-
RIAAL 
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Tip 2: Een wat voller postuur? Kies dan juist eerder voor kleding van 
dunner geweven materiaal.   
 
Te grof (gebreid) materiaal kan een voller postuur alleen maar groter 
maken. Wees juist niet bang om je postuur wat zichtbaarder te maken 
door kleding van wat dunner (geweven) materiaal te kiezen. Ook hier 
is de maat weer cruciaal. Te strak laat wellicht iets teveel zien. En te 
groot, maakt jouw postuur onnodig voller.  
 
Ik hoop dat je met deze tips jouw eigen kledingstijl in een mum van tijd 
inzichtelijk hebt. Vanaf nu ben je in staat zelf aan de slag te gaan met 
jouw Smart Wardrobe. Duik je kast in en laat elk kledingitem door je 
handen gaan om te kijken of dit binnen jouw persoonlijke kledingstijl 
past. Zo niet, don’t hesitate. De kast uit met dat kledingitem. Hup op 
Marktplaats zetten of naar het Leger des Heils brengen. Het doel is 
kleding items in je kast te hebben liggen die je ook daadwerkelijk met 
veel plezier gaat dragen. En voor de missing items, ga je GERICHT op 
zoektocht. Oogkleppen op en gaan.  
 
Nogmaals bedankt dat je, hopelijk met veel plezier, mijn eBook hebt 
gelezen. En mocht je er onverhoopt zelf niet uitkomen. Neem 
vrijblijvend contact met mij op via smartwardrobe.nl/contact.  
 
Het voelt misschien decadent, een stijlcoach inhuren. Ik hoor het vaker 
om mij heen ;-).  Ik begrijp dat gevoel. Het is maar uiterlijk, nietwaar? 
Maar goed, links-of rechtsom heeft het uiterlijk behoorlijk invloed op 
ons gemoedstoestand. Dus zo onbelangrijk is het nu ook weer niet. 
Terwijl we voor innerlijke doeleinden zoals mindfullnes cursussen of 
vaardigheidstrainingen onze portemonnee wel trekken, blijft het lastig 
te investeren in ons uiterlijk vertoon. En als we het al doen, lopen we 

http://www.smartwardrobe.nl/contact
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er zeker niet mee te koop. 
 
Heb ik even goed nieuws voor je. Je kunt vanaf nu openlijk pronken 
met het ingenieuze idee van je om een stijlcoach in te huren ☺. Mijn 
advies rijkt namelijk verder dan uiterlijk vertoon. Na mijn advies, ben je 
in staat bewust(er) te winkelen. Koop je alleen nog maar kledingitems 
die aansluiten op je garderobe en eigen stijl. Hierdoor draag je 
daadwerkelijk elk item in je kast met veel plezier. Aankopen die stof 
liggen te happen zijn verleden tijd. Stijladvies waarmee niet alleen jij 
en je portemonnee, maar ook het milieu geholpen is. Daar kan je mee 
thuiskomen toch? 
 
Geniet van elke dag op je best zijn! 
 
Groetjes Mirjam 
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