› Mode

Op de catwalk
De zeven herfst/winter
2018 bonttrends
Fantasierijk, innovatief en inspirerend: de catwalks van de AW18 collectie (autumn winter 2018)
boden een rijkdom aan begeerlijke bontlooks. De internationale collecties werden gekenmerkt
door vakmanschap en een grensoverschrijdende (no-boundary) benadering van stijl en
creativiteit. Hier de zeven trends die opvielen.
SAGAfurs, maart 2018

Strepen
Zoals voorspeld in onze
AW18-catwalkprognose, waren
strepen een belangrijk item op de
catwalks. In plaats van traditionele
bedrukte streepstof te gebruiken,
maakten ontwerpers slim gebruik
van de natuurlijke nuances van
bont om stukken met streepeffect
te maken met prachtige diepte.
Zilver- en blauwvos werden
afgewisseld, vossenjassen werden
geconstrueerd in golven, zodat de
onderwol opkwam in strepen van
lichtere kleuren, of diagonale
banden van geplukt nertsenbont
die op geschoren nertsenbont
werden geplaatst.

Intarsia
Dit seizoen namen ontwerpers de
geliefde intarsia-techniek als basis
voor een nieuwe richting. Eerder
hebben we veel realistische
motieven gezien, zoals bloemen
en bomen, maar nu is het uiterlijk
non-figuratief. Het gaat over hints
naar het bekende op een interpretatieve manier, zoals artistieke
dierenprints en abstracte patronen,
in navolging van de natuurlijk
mooie kleuren van bont.
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Combinaties
Textuur en contrasterende
materialen doken overal op van
New York tot Parijs en hoe luxer,
hoe beter. Nerts en vos werden
gecombineerd met zowat alles:
golvend Astrakan, pluizige donszachte wol, krullerig Mongolisch
lam of soepel slangenleer – een
overtuigend bewijs dat tegenstellingen aantrekken. Dolce &
Gabbana ging helemaal los met
jassencollages van nerts, vos en
Finn-raccoon met daaraan toegevoegd schaap en geit.

Details
Sinds de jaren vijftig en zestig
hebben we nooit meer zo kunnen
genieten van met bont afgewerkte
kledingstukken als in de collecties
voor 2018. Designers gingen
massaal los. Het is een trend die
volledig draait om het onverwachte; leren shorts met
manchetten van nerts, tops op
allerlei manieren versierd met
nerts, met nerts gesierde
kantlaarzen – het verheft het
gebruik van bont naar waardevolle
nieuwe hoogten. Het is dat luxe
extraatje dat een groot verschil
maakt, zoals vossenzakken op een
klassieke jas.

Graphics en geometrie
Gezien de eindeloze mogelijkheden van bont is het geen
wonder dat ontwerpers het vaker
gebruiken in plaats van textiel. Wil
je een ruiten-patroonjas? Laten we
het doen in Intarsia nerts. Een
tweedjasje? Idem dito. Van tekst
tot huislogo’s en monogrammen,
bont geeft een prachtige tastbare
kwaliteit aan bestaande kledingstukken en het is absoluut een
look die blijft.
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Streetstyle
De stijltrucs van de straat – het mixen van
hoog en laag, lang en kort van respectievelijk hakken en jassen, ruiten en bloemen,

Trim
De klassieke vostrim (garnering) kreeg een
krachtige update voor AW18 met omvang-
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sportkleding en couture-achtige stukken –
zijn erg geïnfiltreerd op de catwalk. Of het
nu gaat om het opnieuw uitdenken van
coole meisjes-elementen zoals spijkerjacks

en hoodies in respectievelijk vos en nerts, of
topjes bestaande uit bontstrookjes, dit zijn
de looks waar we bekende streetstylesterren in kunnen verwachten.

rijke manchetten en opvallende revers in
contrastkleuren. Fox voegt drama, glamour
en uitdrukkingswaarde toe – perfect voor

een seizoen waarin meer ‘meer is’ en minder
‘saai is’.
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