Höstens
detaljer
Med de rätta accessoarerna
spikar du stilen.
DV har vaskat fram guldkornen
och det finns garanterat något
för alla smaker.
chanel

Av Robert Nordberg och karolina ytterberg
Foto: Marcin Kosmowski/Agent Molly,
Helena Björck /Söderberg Agentur, stefan frank-jensen, estrop
intervjuer: Anja hallQvist
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Folienaglar, 490 kr, från Minx/
Naglar på Fridas. Klänning med
dragkedja, av lycra, one size,
379 kr, från e-luxury. Halsband av
guldpläterad mässing, 2 750 kr,
från Noir & Blanc. Örhängen av
guld, 995 kr, från Cooee. Guldring
av stål, 790 kr, från cK. Grov
armring med muttrar, av guld
pläterad mässing, 4 950 kr, från
J Dauphin. Grovt kedjearmband
av metall, 975 kr, från Dyrberg/
Kern. Halsband med grov kedja
(här som armband), av metall,
1 198 kr, från Guess. Ring med
guldkristaller, av silver/guld,
3 780 kr, från Bjørg. Armband
med guldpärlor, av metall, 900 kr,
från Dyrberg/Kern. Guldpläterad
armring, 1 800 kr, från David &
Martin. Guldklocka med strass, av
metall, 3 098 kr, från Marc Ecko.
Guldpläterad armring med cirkelmönster, 1 800 kr, från David &
Martin. Grovt kedjearmband med
hjärta, av metall, 1 098 kr, från
Guess. Armband med berlocker,
av metall, 1 798 kr, från Guess.

Mockamåsten

En ny väska kickstartar säsongen.
I höst ska den vara av mocka.
Axelremsväska av mocka, 7 320 kr, Rika. Väska med rosett, av mocka/skinn, 599 kr, Friis & Co. Vinröd väska av mocka, 2 697 kr, Abro.
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Gyllene
guldkorn

Glänsande metall ger guldkant
åt långa, mörka höstmånader.
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Prada

Högglans

Accessoarer av lackat skinn
och läder är ett givet val i höst. Toppa
din outfit med något blankt.

Ormskinnspumps
med slingback,
4 640 kr,
Jimmy Choo.

Tumvantar av skinn/
fårull/päls, 2 090 kr,
Imoni.

Proffsens favoriter
Lackade pumps av
skinn, 1 099 kr,
Topshop.

Tillspetsat

I höst vill vi se spetsiga tår och
nätta klackar. Ett par klassiska pumps
är en stilsäker investering.
Pumps av skinn/
sammet, 9 900 kr,
Louis Vuitton.

Lackade slingbackpumps
av skinn, 3 800 kr,
Stella McCartney.

Spetspumps av
textil/syntetskinn,
299 kr, Din Sko.

Spetsiga lackpumps
med rosett. 3 900 kr,
Miu Miu/Net-a-porter.

Leopardmönstrade pumps av
obehandlat
ponyhair,
5 895 kr, Christian Louboutin/
Savannahs.
Naturligtvis
bär Peggy
Olson
i Mad men
slingbacks.
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SUSANNE LJUNG

”Klassiska
slingbacks
är vassare i alla
bemärkelser”

S

usanne Ljung är journalisten och författaren som i Stil i P1 levererar initierade och välformulerade rapporter om
aktuella modefenomen. Att Susanne hyser
ett brinnande intresse för mode och stil är
uppenbart, och extra stort är intresset för
klassiska slingbacks med spetsig tå.
– Mitt intresse för spetsiga slingbacks
går tillbaka till min uppväxt. Min mamma
var som tagen ur ett Mad men-avsnitt, hade
precis den tidstypiska 60-talsstilen. De
första ”vuxenskor” jag prövade kan ha
varit ett par slingbacks, så där såddes nog
det första fröet. Och så fort jag var gammal
nog att själv kunna bära slingbacks knyckte
jag dem ur mammas garderob.
Och fascinationen för denna skotyp är
fortfarande stark.
– Klassiska slingbacks är vassare i alla
bemärkelser. I jämförelse med trubbiga
skomodeller är de Manolo Blahniks ”Carolyne”
mer kvinnliga,
finns i tre klackhöjder.
tuffare och farligare. Dessutom är
de bekväma, de
stänger inte in
foten som ett par
vanliga pumps. Jag bär dem oftast när jag
ska gå ut på något evenemang, till en aftoneller cocktailklänning eller till en pennkjol,
men de är också snygga till jeans.
– I höst går klassiska slingbacks hand
i hand med det övriga modet, som ju är
väldigt inspirerat av Mad men. En sko jag
själv ska titta lite närmare på är Pradas
slingbacks, som moderniserats med en liten
rosett framtill.
Susannes personliga favorit är Manolo
Blahniks ”Carolyne”, en klassisk modell
som finns i massor av färger och material
och i tre olika klackhöjder.
– Själv har jag mellanhöjden i svart, den
ultimata skon som aldrig är fel.

Sjal av fårull, 995 kr,
Malia Alisha.

Stövlar av mocka/fårskinn,
2 749 kr, UGGs.

Krokopräglat bälte av skinn, 599 kr, Tiger of Sweden. Peeptoepumps av lackat skinn, 1 499 kr,
La Redoute/Azzaro. Clutch av lackat läder, 9 590 kr, Alexander McQueen/NK Access.
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Kappa av fuskpäls, st XS–XL,
699 kr, från BikBok. Bustier av
polyamid/elastan, stl 34–42,
249 kr/set, från H&M. Byxor av
polyester, stl 34–40, 399 kr, från
H&M. Sjal av bomull, 200 kr, från
Bianco Gear. Handgjorda solglas
ögon av acetat, 4 500 kr, från
Anna-Karin Karlsson. Torghandskar
av skinn, 1 920 kr, från Imoni.

Mössa med öronlappar, av skinn/fårull, 495 kr, Jofama. Stövlar av mocka/fårskinn, 2 749 kr, UGG.
Tumvantar av skinn/fårull/päls, 2 090 kr, Imoni. Sjal av fårull, 995 kr, Malia Alisha.

Djuriskt

Plocka fram vildkatten i dig,
djurmönstrat håller sig kvar
med näbbar och klor.

Djuriskt

Plocka fram vildkatten i dig,
djurmönstrat håller sig kvar
med näbbar och klor.

Armring av mässing,
595 kr, Lotta Djossou. 7.
Halsband med bi av
silver/guld, 2 870 kr,
Bjørg.

Påpälsat

1. Peeptoepumps av lackat
skinn, 1 499 kr, La Redoute/
Azzaro. 2. Krockopräglat
bälte av skinn, 599 kr, Tiger
of Sweden. 3. Clutch av
lackat läder, 9 590 kr, Alexander McQueen/NK Access.
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Kappa av fuskpäls, st XS–XL, 699 kr,
från BikBok. Bustier av polyamid/
elastan, stl 34–42, 249 kr/set, från
H&M. Byxor av polyester, stl 34–40,
399 kr, från H&M.
Sjal av bomull, 200 kr, från Bianco
Gear. Handgjorda solglasögon av
acetat, 4 500 kr, från Anna-Karin
Karlsson. Torghandskar av skinn,
1 920 kr, från Imoni.

En ulv i fårakläder eller oskuldsfull
som ett lamm? Oavsett vilket,
i höst håller vi värmen med fårskinn.

Modeassistent: Karolina
Ytterberg Hår/make: Sara
Denman/Mikas Modell:
Rosanna/Mikas
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Gwyneth Paltrow
bar Fred Leightonsmycken på
Oscargalan
2007.

Blommor och bin

Organiska former, inspirerade av djur
och natur. Naturromantiska smycken är en
av höstens mest stilsäkra investeringar.

Ring av roséguld/
ädelstenar,
3 399 kr, Rebecca.

.

Ring av silver/
bergskristaller,
1 195 kr, VJ
since 1890.

Proffsens favoriter

Jonas hallberg

Foto: all over press

”Jag älskar lyx,
glitter och
glamour”

J

Ring av förgyllt silver/
rosa safirer, 10 000 kr,
Sophie by Sophie.

More is more, ringarna Är större
och mer glittrande än någonsin.
Ring av
infärgade
zirkoner,
2 249 kr,
Kum Kum.

badgley mischka

Bling-bling

Ring av rosé och
rött guld, med rosa
kalcedon och 25
briljanter, 62 500 kr,
från Ole Lynggaard
Copenhagen.

Ring med
ametist och
diamanter,
48 500 kr,
Efva Attling.

Foto: getty images

60-talsmodellen Sandra Paul
bär ett diamanthalsband med
matchande ring, clips och hänge.

Cocktailring av
Swarovskikristaller/
vit metall/glas,
540 kr, Åsitas.
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Elastisk ring av
metall, 129 kr,
Topshop.

onas Hallberg är stylisten som ser till
att stjärnor som Cameron Diaz, Scarlett Johansson och Charlize Theron
stylas precis så där glamourösa som vi är
vana vid att se dem på röda mattan.
– Jag har alltid älskat lyx, glitter och
glamour och inspireras särskilt av filmstjärnor som Grace Kelly, Ava Gardner, Rita
Hayworth och självklart Marilyn Monroe.
Det gamla Hollywood, 30-, 40-, 50- och
60-talen, representerar en kvinnlig glamourös stil som är både sexig och ”classy”.
– Att styla för röda mattan handlar inte
bara om kläder, lika viktigt är alla accessoarer som skor, kanske en liten clutch och
smycken. Ringar är klassiska och för mig är
de alltid rätt, oavsett hur modet svänger.
– Jag älskar äkta diamanter och ädla
stenar och försöker alltid få stjärnorna jag
stylar att bära minst två eller tre ringar.
Personligen gillar jag stora, glamourösa
cocktailringar, gärna med diamanter på
några karat.
Att våga ta ut svängarna är ett av Jonas
Hallbergs stylingtips inför hösten.
– Det är fint med en ring i sin enkelhet,
men det är också fint med lager på lager,
inte bara vad gäller kläder utan även med
smycken. Det är schyst att ösa på och man
kan naturligtvis blanda äkta smycken med
bijouterier, allt måste inte vara äkta. Att
mixa släta ringar med större cocktailringar,
guld och silver, billigt och dyrt till ett mischmasch känns så rätt, coolt och trendigt.
En personlig favorit är Fred Leighton,
som specialiserat sig på vintagesmycken, till
Blus
av polyester/
exempel från 50- och 60-talet och
i art
deco.
viskos,
stl XS–XL,
– Fred Leighton har ett stor
arkiv
med399 kr,
från BikBok. Kofta av
ringar som Hollywoodstjärnor
från förr
ull/viskos, stl XS–XL,
burit. Jag älskar även Harry Winston
och
2 195 kr, från Dagmar.
en svensk favorit är Efva Attling.Kjol
Föravnågot
polyester,
år sedan gjorde hon en ring som
stlheter
XS–L, 150 kr, från
Rockstar, en riktig bamsing på
säkert
Monki.
Hatttvå
av hårfilt,
650 kr, från Hattbaren.
karat som jag gillar jättemycket.

Skalbaggering
av silver/emalj/
mineraler,
2 550 kr,
Bottega Veneta.

Armring med
blommor, av
metall/plast,
179 kr, Topshop.

Halsband med
pärlor och blomblad,
av metallpläterad
mässing/sötvattenspärlor/halvädelstenar,
499 kr, Åska.

Örhängen med
ugglor, av metall,
119 kr, Gina Tricot.

Armring av mässing,
595 kr, Lotta Djossou.

Halsband med
bi, av silver/
guld, 2 870 kr,
Bjørg.

Ekollon
örhängen
av silver/
muranoglas,
864 kr, Tous.

Ring med fladdermus, av
guldförgyllt
svärtat silver med
lapis lazulisten,
12 900 kr, Maria
Nilsdotter.
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Hatt-trick

Sko av lackat skinn, 1 970 kr, Repetto.

Hatten har gjort ett storstilat
återtåg, i höst är denna
huvudbonad mer rätt än någonsin.

Proffsens favoriter

URSULA
WÅNGANDER

S

Foto: scanpix/corbis

Blus av polyester/
viskos, stl XS–XL, 399 kr,
från BikBok. Kofta av
ull/viskos, stl XS–XL,
2 195 kr, från Dagmar.
Kjol av polyester,
stl XS–L, 150 kr, från
Monki. Hatt av hårfilt,
650 kr, från Hattbaren.
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Sko av skinn,
800 kr, Vagabond.
Sko av skinnimitation,
399 kr, Din Sko.

Charlie
Chaplin
är en
favorit.

Gentlemannamässigt

Framhäv det feminina genom
kontraster. En herrsko ger vilken outfit
som helst det lilla extra.
Sienna Miller och
Jude Law väljer båda
bekväma herrskor.

Foto: all over press

tylisten Ursula Wångander jobbar såväl
med reklam som på uppdrag av landets
största modetidningar, inte minst DV.
Ofta ser man henne iklädd ett par klassiska
herrskor, en skotyp hon vurmar särskilt för.
Inspirationen kommer bland annat från en
filmikon vars stil i allra högsta grad karaktäriseras av den klassiska herrkängan.
– Jag har inga särskilda modegudar, det
är sällan jag känner att ”jag vill se ut som
hon”. Men jag inspireras av
gamla filmer och filmstjärnor,
en favorit är Charlie Chaplin.
– Jag är ganska mycket anti
trender, ända sedan jag var liten
har jag valt att gå emot strömmen. När något särskilt plagg
blev populärt i skolan lånade jag i
stället mina föräldrars kläder, just
för att slippa se ut som alla andra.
– Jag minns att jag köpte ett
par sekelskifteskängor i Pippi
Långstrump-stil i en second
hand-butik när jag var sjutton år och sedan
bar jag dem tills de ramlade i bitar. Därefter
köpte jag ett par italienska armékängor och
på den vägen är det.
– En anledning till att jag gillar herrskor
är att de är praktiska. Jag klär mig gärna
i höga klackar också, det är snyggt, men man
vill ju kunna ta sig från en punkt till en
annan utan att behöva ta en taxi.
– Jag tilltalas också av motsättningen som
skapas när man blandar herr och dam. Om
du har en svart långklänning och stylar den
med ett par högklackade skor blir det ”bara”
en långklänning, men med ett par herrskor
blir det något mer, något annat. Jag tror att
den här inställningen kan ha att göra med att
jag är uppvuxen i punkgenerationen. I motsättningen mellan det fina och det fula, mellan gammalt och nytt, händer något
spännande. Det är svårt att köpa
en cool look rakt av, det måste till
något, som en gammal rock
eller ett par slitna kängor.

Sandfärgad sko av nubuck, 1 599 kr, Rokin.
Oxblodsfärgad
sko av skinn,
2 600 kr, Whyred.

cacharel

”Jag inspireras av
Charlie Chaplin”

Skinnsko,
899 kr,
Topshop.

Skor av skinn,
1 595 kr,
H by Hudson.
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