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déhurk
hét pals
dé rink

Bruidsmode voor nog geen € 300

Geen groot feest betekent ook datje niet nodeloos veel geld hoeft uit te
geven aan een jurk die je maar één keer draagt (tenzij je daar zin in hebt,

natuurlijk). Kies voor een originele outfit waarin je stralend het jawoord

geeft en daarna zonder kou of kleerscheuren kan klinken in openlucht.

Wij lijsten de leukste trouwtrends van het moment voor je op en tippen

betaalbare bruidsmode onder de € 300.

hét pals
e

ea,e't
eI»d'.ie

Bruidsmodevoornoggeen€300

Geengroot feest betekent ook dat je niet nodeloos veel geld hoeft uit te

geven aan een jurk die je maar één keer draagt (tenzij je daar zin in hebt,

natuurlijk).Kies voor een originele outfitwaarin je stralend het jawoord
geeft en daarna zonder kou of kleerscheurenkan klinken in openlucht.
Wij lijsten de leukste trouwtrends van het moment voor je op en tippen

betaalbarebruidsmode onder de € 300.
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1. Korte witte jurk met doorstikte mouwen en bloemenbroderie -€ 54,95 - NA-KO via Zalando. 2. Lange kanten trouwjurk -€199 - H&M.

3. Tasje uit grote nepparels -€19 - SHEIN. 4. Goudkleurig haarkammetje e met Swarovski-kristallen -C135 - via Evajanssens.be. 5. Wit hemd

\,,
I. —
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1. Korte witte jurk met doorstikte mouwen en bloemenbroderie -€ 54,95 - NA-KO via Zalando. 2. Lange kanten trouwjurk -€199 - H&M.1. Korte witte jurk met doorstikte mouwen en bloemenbroderie-€ 54,95 - NA-KO via Zola ndo. 2. Lange kanten trouwjurk -E 199 - HaM.

3. Tasje uit grote nepparels -€19 -SHEIN. 4. Goudkleurig haarkammetje Smet Swarovski-kristallen -£135 - via Evajanssens.be. 5. Wit hemd

al -€159 en bijpassende bandplooibroek-€129 - Nathalie Vleeschouwer. 6. Goudkleurige ketting 'Love' -€19,95 - Nly jewellery. 7 Witte

satijnen muiltjes met hak en embellishments -C180 - Dune London. 8. Witte bloes e met opengewerkt kanten ruches -E 35,99 - LolaLiza.satijnen muiltjes met hak en embellishments -€180 - Dune London. 8. Witte bloes $I met opengewerkt kant en ruches -£ 35,99 - LolaLiza-

9. Witte kokerrok met nepparels -E 79,99 - Y.A.S. 10. Diadeem met bloemen en sluier -E 280 - Courtois Paris.9. Witte kokerrok met nepparels -€ 79,99 - Y.A.S.10. Diadeem met bloemen en sluier -€ 280 - Courtots Paris.
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TROUWSPECIAL I MODE

Saar eITCS 1()thesli()rt tiress
&5anderebruidstrends

Trouwen tijdens een pandemie vraagt een enorme flexibiliteit,maar

opmodevlak krijg je er ook een ongeziene vrijheid bij. In afwezigheid
van honderdpaar priemende ogen -tenzij dan via Zoom- draag je

lekker wat jij wil. Laat je inspirerendoor debridal trends du jour.

Volgens de kenners van trouwwebsite TheKnot Vergeet strapless jurkenen sweetheart

is de korte bruidsjurk de trend van hetmo-neck/ines heel even, want 2021 draait om
ment, ideaal voor wie graag eindeloze benen de vierkante halslijn. Deze scherpere stijl

showt of de aankoop van een duur paarschoenen oogt modern - hoewel hij al eeuwen meegaat- en zet je

rechtvaardigt. Heb je al een lange jurk gekocht voor jesleutelbeenderen en schouders in de verf. Goed nieuws

speciale dag, dan is een korter exemplaar de perfecte voor wie een virtueel trouwfeest plant: hij doet het ook

keuze voor je burgerlijke trouw of br/da/showen. goed op Zoom!

Mame iton Bridgerton want parels, strikken

en andere versieringen palmen menig

Pinterestbord in. Moderne bruidjeskunnen -
een subtiel accent toevoegen in de vorm

van een schitterende diadeem of haarspeld. Wievan0

kostuumdrama houdt, gaat voor een embelfishecliurk
waarop elke edeldame jaloers zou zijn

19"
Pofmouwen zijn dit seizoen alomtegen-
woordig en dat geldtook binnen de bruids-

mode. Van giga eightiesschouders tot ele-

gante processsleeves, meer is meer alshet1
om volume gaat. PS je vindt (online) heel watvintage i

trouwjurken die binnen dit plaatjepassen! ,

Nog zo n catwalktrend die het goed doet op

de mooiste dag van je leven de cape!Fil-

misch, dramatisch en ook gewoonhandig t

bij slecht weer. Ga voor een exemplaardat+°' "-st ,
ob,

bij je outfit past uit minimalistische zijde, chique kant of

romantisch tule. Afwerking met pailletten, bloemenofwSY
parels (zie trend 2)optioneel.

‘' `4 •
Geen zin in eenjurk? Geen probleem'Wat1 -
denk je van een witte satijnen two-piece of 41Ik

een wijde kanten jumpsuit? Een bruid die de,r ,
broek draagt, ziet er gegarandeerd stoer t

uit. Met een hoedje, clutch en juwelen maak je de look zo

V

Say ves to the short dress
tv.: 5 andere bruidstrends

Trouwen tijdens een pandemie vraagt een enorme flexibiliteit, maar

op modevlak krijg je er ook een ongeziene vrijheid bij. ln afwezigheid

van honderd paar priemende ogen -tenzij dan via Zoom- draag je

lekker wat jij wil. Laatje inspireren door de bridai trends du jour,

Volgens de kenners van trouwwebsite The Knot

is de korte bruidsjurk dé trend van het mo-

ment, ideaal voor wie graag eindeloze benen

showt of de aankoop van een duur paar schoenen

rechtvaardigt. Heb je al een lange jurk gekocht voor je

speciale dag, dan is een korter exemplaar de perfecte

keuze voor je burgerlijke trouw of brida/showen.

B/ome it on Bridgerton want parels, strikken

en andere versieringen palmen menig

Pinterestbord in. Moderne bruidjes kunnen

een subtiel accent toevoegen in de vorm

van een schitterende diadeem of haarspeld. Wie van

kostuumdrama houdt, gaat voor een embellishedjurk

waarop elke edeldame jaloers zou zijn.

Pofmouwen zijn dit seizoen alomtegen-

woordig en dat geldt ook binnen de bruids-

mode. Van giga eightiesschouders tot ele-

gante princess sleeves, meer is meer als het

om volume gaat. PS: je vindt (online) heel wat vintage

trouwjurken die binnen dit plaatje passen!

Nog zo'n catwalktrend die het goed doet op

de mooiste dag van je leven: de cape! Fil-

misch, dramatisch en ook gewoon handig

bij slecht weer. Ga voor een exemplaar dat

bij je outfit past uit minimalistische zijde, chique kant of

romantisch tule. Afwerking met pailletten, bloemen of

parels (zie trend 2) optioneel.

Geen zin in een jurk? Geen probleem! Wat

denk je van een witte satijnen two-piece of

een wijde kanten jumpsuit? Een bruid die de

broek draagt, ziet er gegarandeerd stoer

uit. Met een hoedje, clutch en juwelen maak je de look zo

Say ves to the short dress

Vergeet strapless jurken en sweetheart

necklines heel even, want 2021 draait om
de vierkante halslijn. Deze scherpere stijl

oogt modern -hoewel hij al eeuwen meegaat- en zet je

sleutelbeenderen en schouders in de verf. Goed nieuws

voor wie een virtueel trouwfeest plant: hij doet het ook

goed op Zoom!

vrouwelijk als je zelfwil4
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1. Vergulde armband • met parels -€135 - AR,M. 2. Witte cape met splitten -€ 59,95 - Zara. 3. Korte kanten trouwjurk met

pofmouwen en vierkante halslijn -€169,99 -Y.A.S. 4. Oorringen met parels en bloemen -€104,95 - I'MMANY London.
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1. Vergulde armbandrib met parels -€135 - AR,M. 2. Witte cape met splitten -€ 59,95 - Zara. 3. Korte kanten trouwjurk met

pofmouwen en vierkante halslijn -€169,99 -Y.A.S. 4. Oorringen met parels en bloemen -€104,95 - I'MMANY London.

Samspe Samsoe. 7. Witte kanten jumpsuit -€139,90 - Guess. 8. Lange trouwjurk met opstaande kraag en pofmouwen -

pofmouwen en vierkante halslijn -€169,99 - Y.A,S. 4. Oorringen met parels en bloemen-€104,95 - I'MMANY London.

5. Handgemaakt kralentasje met vlinders -C 223,49 - Susan Alexandra, 6. Korte witte jurk met V-hals en borduursels -€149- Samspe Sa ms0e. 7. Witte kanten jumpsuit -C139,90 - Guess. 8. Lange trouwjurk met opstaande kraag en pofmouwen -
€131,60 - Ivy a Oak via Miinto. 9. Witte Ieren instappers met oog en embellishments -€150 - Kurt Geiger via de Bijenkorf.€131,60 - Ivy Et Oak via Miinto.9. Witte leren instappers met oog en embellishments-€150 = Kurt Geiger via de Bijenkorf.
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TROUWSPECIAL MODE

Miles or Tngagcilicilí

Geef schaamteloos tips, schakel een vriend(in) in of ga

samen kiezen. Zo wordt 'The Ring' geen horrorfilm, maar

een sprookje. Deze termen helpen je op weg:

14-karaats gouden ring

• met prinses-geslepen
diamant in kastzetting -

€ 295 - I.Ma.Gi.N. Jewels.

Zilveren ring • met radi-

ant-geslepen blauwe zirko-

nia en halo van witte zirkonia

-£ 55 - Twice as Nice.

Vergulde ring met

grillige vorm en parel -

£ 340 - Elisa Lee.

Zilveren ring • met

diamantjes in zetkasten

spanzetting -£ 140

- Diamanti per Tutti.

I)c slccu
Karaat: het gewicht van een diamant

uitgedrukt in ct (1 ct = 0,2 gram), niet te

verwarren met de hoeveelheid goud van

een juweel, uitgedrukt in kt.

1)c ring
Solitaire: een ring met één

diamant of edelsteen.

Alliance-ring: een ring met een rij of zelfs

volledige band van edelstenen.

Halo-ring: een ring met solitaire omgeven

door een rand van kleinere steentjes.

Stapelring: in huwelijkstermen staat dit

voor een verlovings- en trouwring die je

samen kan dragen als één geheel.

1?c slijpworm
Briljant: ronde slijpvorm.

Prinses: vierkant met puntige hoeken.

Emerald: rechthoekig

met afgevlakte hoeken.

Asscher: de emerald, maar dan vierkant.

Marquise: ovaal met puntige uiteinden.

Er zijn nog veel meer mogelijke vormen:

ovaal, kussen, peer, hart...

I)c zclling
Chatonzetting: een klauwzetting waarbij

de steen met draadpoten wordt vastgezet.

Kastzetting: een zetting

waarbij de steen wordt omrand.

Spanzetting: een zetting waarbij

de steen tussen twee uiteinden

van de ring wordt geklemd.

Pavézetting: een zetting van

verschillende kleine steentjes naast elkaar.

Railzetting: een zetting waarbij

kleine steentjes in een gleuf in

de ring worden geplaatst.

Horizontale zetting: de richting van de

steen volgt hierbij de band van de ring.

14-karaats vergulde ring •
met kussen-geslepen roze

saffier -£ 350 - vintage via

Kirilove.be.

Zilveren hartvormige ring

met zirkonia in pavézetting -

£ 49 - Pandore.

18-karaats gouden gedraaide
ring • met markies-geslepen

roze toermalijn in chattonzet-

tang -£ 320 - Lauren D'Anvers.

18-karaats gouden ring omet
briljant-geslepen diamant in

chatonzetting -£ 300 - N-UE.

18-karaats vergulde ring * met

slangenvorm -€ 200 - Viktoria

en
\/

,FP'\
De steenrKaraat: het gewicht van een diamant

w
1.

uitgedrukt in ct (1 ct = 0,2 gram), nietteI'--"
verwarren met de hoeveelheid goud van

een juweel, uitgedrukt inkt.
14-karaats vergulde ring ie

14-karaats gouden ring14-karaats goudenringIh."ringmet kussen-geslepen roze

saffier -€350 - vintage viae met prinses-geslepen Solitaire: een ring met één
Kinlove.be.diamant in kastzetting-

diamant of edelsteen.
€ 295 - I.Ma.Gi.N. jewels.

Alliance-ring:een ring met een rij of zelfs

volledige band vanedelstenen.-; ,- • -., -.40",, ...I, Halo-ring: een ring met solitaire omgeven*xlck" ;,:gV•
"*I, • ,5;door een rand van kleinere steentjes.

;. ; lir,, 4i,,,
//Stapelring: in huwelijkstermen staat dit

voor een verlovings- en trouwring diejeZilveren hartvormige ring

met zirkonia in pavézetting -samen kan dragen als één geheel.*1'.,"/ € 49 Pandora.

Zilveren ring Smetradi- )C siiipvorm
.,

ant-geslepen blauwe zirko-Briljant: ronde slijpvorm. .
•ma en halo van wittezirkonia Prinses: vierkant met puntige hoeken. .

-€ 55 - Twice asNice. Emerald: rechthoekig

met afgevlakte hoeken.

Asscher: de emerald, maar dan vierkant.
,.' Marquise: ovaal met puntige uiteinden.

18-karaats gouden gedraaide
ring e met markies-geslepen

Er zijn nog veel meer mogelijke vormen: roze toermalijn in chattonzet-__
l.ovaal, kussen, peer, hart...ting -C 320 - Lauren D'Anvers.\,.. - - De /ening

Vergulde ring etmetChatonzetting: een klauwzetting waarbij *''—~`1I&,----•grillige vorm en parel-de steen met draadpoten wordtvastgezet. kii,,,,,/,
€ 340 - ElisaLee.

Kastzetting: een zetting

waarbij de steen wordt omrand. 18-karaats gouden ring le rn e t

briljant-geslepen diamant inSpanzetting: een zetting waarbij4,.,-,chatonzetting -€ 300 - N-UE.

‘Ir ,/,‘

•--4.'

de steen tussen twee uiteinden

van de ring wordt geklemd.

41:Pavézetting: een zettingvan ,,,,,,„..,---------- -,.----z,..,,,,\
b/'''verschillende kleine steentjes naast elkaar. -

Railzetting: een zetting waarbij iii...#-"-W i--....kleine steentjes in een gleufin...„
Zilveren ring lemet de ring worden geplaatst.

diamantjes in zetkastenHorizontale zetting: de richting vande 18-karaats vergulde ring Smet
spanzetting-€140 slangenvorm -€ 200 - Viktoriasteen volgt hierbij de band van de ring.- Diamanti perTutti.Von Malottki.
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Strak i11 '1 vak

TROUWSPECIAL MODE

Of je nu gaat voor

klassiek of trendy,

met een pak op je

trouwdag kan je
onmogelijk mis-

sen. Originele

accessoires zoals
een strikje of

chunky loafers
maken die do'

moer'you'.

TROUWSPECIAL MODE
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Zij deden het jevoor

Of jenu gaat voor '
..,,

;,"; .,•'; , .: '.•%
klassiek of trendy,

q— ' ..: i 1.- .,.\;•Nmeteen pak opje-...
trouwdagkan jea onmogelijk mis-

sen. Originele

accessoires zoals
een strikje of

chunky loafers
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Originele
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' - ..' Ittmakendie 'Ido'.-•-............,
meer 'you',..... =.....
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Magdiel(30) en Gabriel (26) uit Brasschaat

CO 4 april 2020

'Nadat onze destinabon wedding in Marbella in het

water viel, besloten we toch alvast voorde wet te
:3}

trouwen. Eerst dacht ik mijn jawoord te geven in eenn.... ,,
''

,;4--",•• . '' .- atimyét, ..
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broekpak van jacquemus, maar omdat ik graag dat

prinsessengevoel wilde, is het uiteindelijkeen kanten

jurk van Asos geworden. Prijskaartje? 165 euro!'. ,.
,;---
p',

Strak i11 '1 vak
Zij deden het je VOOP

1. Donkerblauwe bla-

zer uit wol en linnen -

£ 190 en bijpassende

kostuumbroek -

€ 89 - Arket.

2. Strikjes met print

- (€ 38 per stuk) - Le

Colonel.

3. Roze blazer

en bijpassende

kostuumbroek -

€149,95 - Lindbergh

via Zalando.

4. Chunky leren loa-

fers - £ 120 - Vaga-

bond via de Bijenkorf.
5. Appelblauwzeeg-

roene blazer -£ 99,99

en bijpassende kos-

tuumbroek -€ 59,99

- Selected Homme,

6. Zwarte blazer -
€ 69,95 en bijpassen-

de kostuumbroek -

€ 39,95 - Zara.

C
N

ICK

NAUWELAERTS
Magdiel (30) en Gabriel (26) uit Brasschaat

r 4 april 2020

'Nadat onze destination wedding in Marbella in het

water viel, besloten we toch alvast voor de wet te

trouwen. Eerst dacht ik mijn jawoord te geven in een
broekpak vanjacquemus, maar omdat ik graag dat

prinsessengevoel wilde, is het uiteindelijk een kanten

jurk van Asos geworden. Prijskaartje? 165 euro!'

Somi (29) en Yacin (28) uit Gent

„e' 11 december 2020

'Toen ik de film About Time zag, wist ik dat ik

net als het hoofdpersonage wilde trouwen in

een rode jurk. Ik vond de mijne voor 200 euro
via een Koreaanse webshop. Om in hetzelfde

kleurenpalet te blijven, koos Yacin voor een
wijnrood pak van Za ra. Stijlvol én budgetvrien-

delijk, that's how we roll!'

Lindsey (36) en Angus (39) uit Tessenderlo

18 december 2020

'Voor ons groot feest in 2022 ben ik van plan een
echte bruidsjurk te dragen, maar voor het burgerlijk

huwelijk opteerde ik voor een op maat gemaakte

witte tulen rok-een cadeautje van mijn getuige- in

combinatie met een jeanshemd. Angus, die Schotse

gr
,.

Zij deden het je VOOP

i

1

Somi (29) en Yocin (28) uit Gent,
.'p'lat ll december2020

7 'Toen ik de film About Time zag, wist ik dat ik

1. Donkerblauweblo-net als het hoofdpersonage wilde trouwen in

zer uit wol en linnen-een rode jurk. Ik vond de mijne voor 200 euro

C190 enbijpassendeviaeen Koreaanse webshop. Om in hetzelfde

kostuumbroek-kleurenpalet t e blijven, koos Yacin voor een

C89 -Arket.wijnrood pak van Zore. Stijlvol én budgetvrien-
2. Strikjes metprintdelijk,thees how we rolli`- (€ 38 per stuk) - Le

Colanel.> .., .
3. RozeblazerI'. ;;: t.-.1--- t,:tf; k .

en bijpassende . !
kostuumbroek-(;1:1111

'
(\•

0.
"i, 1£149,95 -Lindbergh C -5,. '' , z

viaZalando.., .k-eileybsz iTi
4. Chunky lerenloa. --
fers -C120 -Vaga--

bond via deBijenkorf.
11
`

Pu'
5. Appelblauwzeeg-

roene blazer - £ 99,99

en bijpassende kas-

tuumbroek -C59,99'
Vooririn dosnesY(groot36) feest7n1PA' '-n f cgi hcu 25' 0n(2312)9' --'bre2nuit0i2Tk e0vsasne ap dl

plan n- SelectedHomme,echte bruidsjurk te dragen,maar voor het burgerlijk

6. Zwarte blazer-huwelijk opteerde ik voor een op maat gemaakte
C 69,95 en bijpassen-

1!11...,: .:

witte tulen rok -een cadeautje van mijn getuige-in

de kostuumbroek-combinatie met een jeanshemd. Angus, die Schotse
€ 39,95-Zore.roots heeft, droegnaar aloude traditieeen kilt,'
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#THROW-
BACKNAILS
Oldskool nail art is terug: 

van fl uo tot french mani

Het huis uit!

9 lessen die je leert als 
je alleen gaat wonen

Detoxen 
is onzin
Laat je niet 

vangen door
gezondheidshypes

Zo combineer 

je prints

Tips van infl uencers

Mediargus met docroom pdf


