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BØRNEKRYDS

Skrædderi og
kropsskulptur
Best Behavior er 1980’erinspireret her med de hvide løse bukser og strik der
falder ned fra skulderen.

Den laksefarvede og den pinke er
fremme som kontrastfarver til forårets sorte, grå og neutrale farver.
Her fra best Behaviuors kollektion.

Se løsningerne i 1. sektion side 2 i Frederiksborg
Amts Avis eller på krydsordssiden i DAGBLADET

KAKURO

Marianne Barslevs skrædderbaggrund kan ses i
forårets kollektion. Her en
sort kjole med pufærmer.

De nye designnavne markerer sig
på markedet med
godt skrædderi, og
en sans for detaljer
i form og volumen,
og forårets feminine stil giver skrædderen de store
udfordringer.
Af Iben Danielsen
Marianne Barslev er uddannet indenfor det klassiske herreskrædderi, og
hendes kollektion har elegante og feminine snit, der
understreger de kvindelige
former med tekstilerne.
Hun kalder sin kollektion
Addicted to Luxury 2, og
her er der endnu mere silke
og eksklusive materialer
end der var i hendes forrige
design.

1920’er-skrædderi
Det er 1920’ernes elegance
og håndsyede designﬁnesser og de mere dekadente
detaljer som pufærmer og
silkebetrukkede knapper,
der dominerer her. I kollektionen er blandt andet
en sort kjole i silke med dyb
rygudskæring og silkeroser, karrygul silkeskjorte
med knapper, jakkesæt i
hvidt og ikke mindst tidens
shorts her i guld med klassisk snit. Derudover viser
Barslev marineblå strikcardigan og ﬁgursyede
skjorter med nålestriber og
guldknapper.
Addicted to Luxury 2 er

Best Behavior arbejder med bløde materialer som jersey, men
også med metalliske overflader
som denne skulpturelle kjole.

holdt i tidens farver, som
er sort og karrygul samt
stærk fucasia og guld. Og
priserne ligger fra 500 til
2.500 kroner.

80’er-skulpturer
Også Best Behavior arbejder dette forår med formgivning og skulpturelle
silhuetter. Fra det sexede
stramme snit til oversize
overdele. Her er 80’er-inspiration med et miks af
metallisk og råt look og
bløde jersey materialer.
Best Behavior er også de
store lommer og de funktionelle og skæve detaljer.
Grundfarverne i foråret er
grå, waxed sort og hvid, og
hertil bæres pink og lakse-

farvet og her er der også en
masse gulddetaljer.
Nogle af de designs der
rigtig springer i øjnene er
oversize kjolerne, den store
strikkede poncho i pink,
den tykke silkecardigan,
alt sammen båret over ﬁne
undertrøjer og high fashion
gamacher.
Best Behavior sælges for
350 til 3.400 kroner.

50’er former
Det er samme sensualitet
og kurvede linjer, som inspirerer Dorte Tougaard til
hendes design
By Tougaard. Men i kollektionen kaldet Preciuos Purple er det 1950’erne og ﬁlm
noir perioden, der er inspirationen. Hun former sine
designs til den ægte femme
fatale, og det gør hun i silke, viskose samt lammeog kalveskind. Og looket
er dekadent og »edgy« og
meget feminint. I forårets
kollektion er der således
korsagekjoler i læder, korte
jakker, veste og boleroer alt
sammen båret til højtaljede
nederdele i pencilfacon.
»Precious Purple« er navnet på By Tougaards ekstravagante SS08 kollektion. Det danske brand har
med ﬂair for soﬁstikeret design skabt en unik og stærk
visuel kollektion med fokus
på detaljer og skrædderi.
Det sort hvide 50’er look er
kombineret med farver fra
1980’erne, som blandt andet er alle nuancer af lilla.
By Tougaard ligger på
salgspriser fra 600 til 2.900
kroner.
Yderligere om Marianne
Barslev på www.barslev.
com eller telefon 31127231.
Yderligere om Best Behavior på www.bestbehavior.
dk eller telefon 35241072.
Yderligere om By Tougaard på www.bytougaard.
dk eller telefon 32104240.
redaktionen@db-faa.dk

Weekendgrubleri: Nøgletallene i de grå felter er summen
af de tal, der skal fyldes ind i de tilhørende tomme felter,
både lodret og vandret. Indsæt tallene fra 1-9 i de tomme
felter, så de sammenlagt giver nøgletallet. Hvert tal må
kun bruges én gang i hvert regnestykke.

Qvist

Det skulpturelle i modebilledet opstår, når
man som Best Behavior kombinerer det
stramme og det løsthængende og draperede. Her stramme pencilbukser og en løs striktrøje og sort top med bindebånd ved halsen.

- Men jeg ville gerne have navnet på hendes parfume!

