10 Hot
stories

Elin Kling,
fashion blogger
en designer.

Jeans,
€283

“Als je double
denim draagt
zorg er dan
voor dat de
wassingen
anders zijn.
Ik hou van
contrast.”

Deze week in het nieuws

Countrydress,
€398

5

Tekst Evelien Tomaszewski

Hebben: de collectie van Elin
Kling voor Guess by Marciano.
Grazia sprak de fashionblogger
over ontwerpen en groen haar.
Een nieuw kantoor in New York, magazine
Styleby, vliegend de modewereld rond: Elin
Kling (29) is booming! Net als haar kledinglijn voor Guess by Marciano. Ontwerpen
deed de modeblogger turned designer al
voor H&M en nelly.com. En, she did it again
met mode essentials die je de hele maand
november kunt scoren. Het bikerjack, de
cropped sweater, en pointy shoes zijn
allemaal in de exclusieve modelijn te vinden
naast spijkergoed. “Ik ben een jeansmeisje.
Dus denim moest erin voorkomen. Verder
heb ik alle items zo ontworpen zoals ik ze
zelf ook zou dragen. Guess by Marciano en
ik zijn twee verschillende merken. Dat vond
ik meteen een leuke uitdaging. Daar heb ik
mee gespeeld”, vertelt het stijlvoorbeeld
dat er in haar tienerjaren alles behalve
fashionable bijliep. “Ik kleurde mijn haar

Spijkerblouse,
€127

Leren rok, €343

groen nadat ik het kort knipte en ik maakte
mijn kleding zelf. Ik zag er niet uit. Maar ik
heb tenminste geprobeerd om iets anders
te doen. En ervan genoten. Dat is toch
het belangrijkste.” Experimenteren met
verschillende stijlen doet de modeblogster
nog steeds. Haar smaak laat zich niet in een
modehokje vangen. “Ik moet nog steeds
ontdekken wat mijn stijl is. Ik kan super
girly zijn en de volgende dag pretty. Het
is minimalistisch en tegelijkertijd weer
speels, maar altijd draagbaar. Ja, dat is
het. Minimalistisch en draagbaar. En ook
weer confidence.” Ook over haar favoriete
kledingstuk uit de Guess by Marciano
collectie valt te twisten: “Dat kan echt op
elk moment veranderen. Nu is dat de beige
countrydress. Het is zo’n schattig en flirterig
jurkje. Toen alle western inspired collecties
op de catwalk voorbijkwamen, dacht ik: Yes.
De dress is zo here and now.” Helemaal nu
de collectie van 1 tot 30 november in de
Guess stores en via guessbymarciano.com
te koop is. “Ik kan niet wachten tot elk stuk
in mijn kledingkast hangt.”

Mouwloos denim
jack, €309

Sweater, €172

Bustier, €127
en rok, €179

Enkellaarsjes,
€398

“Combineer met jeans.
Deze schoenen geven
je amazing benen, ik
beloof het!”

Elin Kling voor Guess by Marciano
Print
denim,
€257

“Deze print is
geïnspireerd
op een oud
vintage
western jack.
Combineren
doe je met een
simpel T-shirt.”

Tas, €491

Fake shearling
bikerjack, €378

Cropped
sweater, €166

“door de oversized fit is er
Genoeg ruimte
om onder dit
jack een grote
knit te dragen
en je kunt het
met alles
combineren.
Geloof me,
Ik heb het
geprobeerd.”

Sandalen, €250

Zonnebril, €213
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