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RETRO BLEND

. Kleurbeeld: vergrijsde tinten in combinatie met de nieuwe darks,
vergrijsde pastels en kleine felle kleuraccenten

o Retro invloeden in modellering & dessins
. Retro dessins in verschillende formaten (zowel micro dessins als XL)
o Rustig kleurbeeld waarin tonale tinten met elkaar gecombineerd worden

met kleine felle kleuraccentjes (denk aan necktapes, kleine borduursels
of labels, accentjes in details als studs & mini-knoopjes)

. Detaillering & uitwerking is nog steeds erg belangrijkl

. Combineren van verschillende knopen (wel 66n formaat & kleur zodat
het effect subtiel blijft!) in 66n stijl

. Mix van dessins in patchwork of bijvoorbeeld in belegjes van
manchetten, kragen en zakkleppen

o Barok invloeden in graphics & dessins (krullerig & overdadig)
. Mix van stijlen in artworks (voor heren/jongens bijvoorbeeld

barokachtige vormen als print op achtergrond met retro campus badges
en applicaties er overheen geplaatst voor een stoer effect)

o Naast grafische (bloem) dessins ook veel schilderachtige all-overs
(meer verloop in kleur & handmatig geschilderd effect)

. Romantische details & belijning voor dames/meisjes in zowel wovens
(blouses & tuniekjes) als knits (truien & vesten)

o Veel knitwear met nieuwe vertaling van klassieke breisels (kabels,
gerstekorrel, etc.) door gebruik van garen & GG van de knits
(bijvoorbeeld kabels in 12GG)

\_,, o Retro/vintage gecombineerd met luxe workwear invloeden in details
. Klassieke bloemdessins (groot & klein) en barokke dessins in

accessoires (sjaals, armbanden, oorbellen, corsages) --> Denk aan
speelse vertalingen door dessins over (bijvoorbeeld lurex) streep
patronen of dessins heen te printen zodat er een nieuw
beeld/com bi natie ontstaat

. Retro ruiten in nieuwe vertaling of op nieuwe manier gebruikt (denk
bijvoorbeeld aan printen i.p.v. weven of bij voorbeeld in accessoires
zoals rubber laarzen, kniekousen of sjaals & handschoenen)

. Jaren 60 vrouwelijkheid in belijning, details & accessoires
(handschoenen, sjaaltjes, lingerie, etc.)
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HEREN/JONGENS
. Micro dessins voor shirts (evt. ook bruikbaar als vertaling in jacquards

voor knitwear) ) deze kunnen zowel een nieuwe vertaling van de
klassieke versie zijn als op een meer speelse manier (icoontjes,
getallen, tekst, enz.) vertaald worden voor de verschillende doelgroepen
(op deze manier wordt het beeld wat jonger & sportiever).

. Barok invloeden in graphics & dessins ) tonaal in kleurgebruik met
eventueel kleine kleuraccentjes

. Veel knitwear in verschillende diktes/GG

. Nieuwe vertaling van klassieke kabel knits (bijvoorbeeld fijner in GG of
zoals op foto collage met kabel die optisch Argyle effect heeft)

o Klassieke ruiten voor shirts met kleine vernieuwende kleuraccenten & in
fijne kwaliteiten en wassingen

o Luxe workwear inspiratie in belijning modellen & details
. Nieuwe vertaling van blokstrepen door gebruik van geplaatste baan (al

dan niet in contrastkleur) of nieuwe opbouw van streep (brede
blokstreep die opgebouwd blijkt te zijn uit allemaal smallere strepen)

. Combinatie van verschillende streepdessins in 1 kledingstuk (wel tonaal
of bi-colour met hooguit klein contrast)

. Krijtstreep in details van prinUapplicaties of bijvoorbeeld bij nieuwe dark
denims

. Uitwerking details nog steeds belangrijk ) denk aan velours of
gestreepte necktapes met kleurcontrast, dikte van de stiksels, uitwerking
van artworks met applicaties e.d.

. Stijlenmix in artworks ) barok invloeden (krullerig & overdadig maar

v dan we! tonaal van kleur/new dandy) gemixt met bijvoorbeeld preppy
campus badges & applicaties

o Retro technologie (computer, games, enz.) invloeden voor fun prints
(grafisch/lijnen met klein kleuraccent)

. Workwear & uniform details in details belijning & zakkken e.d.

. Melange kleuren in jerseys & flatknits

. Sportieve contrasten in voering van jacks (denk aan contrast tapes &
kleine details)

o Tonale strepen & ruiten voor bottoms (klassiek vertaald naar nieuwe stijl
door middel van printen in plaats van weven & kleurgebruik) )
verwassen/casual outlook

. Nog steeds verweerde effecten in artworks & graphics (vintage look)
o Tekst & letters als inspiratie voor artworks
. Nieuwe quiltings voor jacks (volumineus!)
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DAMES/MEISJES
. Stijlenmix ) romantisch in de mix met stoer/casual
o Ruches & volants in zowel wovens (blouses/gilets/blazers) als knitwear

(jersey & flatknit)
. Retro all-overs in nieuwe vertaling ) veel bloemachtige dessins (zowel

grafisch als meer 'geschilderd') die tonaal in kleur zijn opgebouwd met
eventueel kleine kleuraccentjes

. Diverse retro (barot</jaren 50-60) invloeden in belijning & details

. Kleine felle kleuraccentjes in bijvoorbeeld necktapes, kleine badges,
rivets of borduursels

. Uitwerking details nog steeds belangrijk ) denk aan velours of satijnen
(neck)tapes met kleurcontrast, dikte van de stiksels,, uitwerking van
artworks & borduursels in heavy yarn (wel tonaal van kleur)

. Naast ruches ook self-fabric corsages & decoratie die soms al op het
kledingstuk zelf zitten

o Luxe basics
. Denims & chambrays in verschillende wassingen & tinten
o Gilets & spencers in verschillende varianten (van wovens tot flatknits)
o Patchwork effect door combineren van verschillende all-overs (wel

tonaa!/rustig van kleur) in 66n kledingstuk of in aftwork/all-over
o Veel variatie in blazers; van vrouwelijk gestileerd met volants tot jonge

blazers met 3/q mouw & omslag voor de boyfriend look
. Layered look met vesten, gilets & tunieken ) wijdere belijning zet door
. Volume in kragen van jacks (sjaalkraag)

v . Ajour knits (zowel jerseys als fijne & zwaardere flatknits)
o Subtiele glans in jersey kwaliteiten
. Nog steeds retro details zoals pintucks, ronde halspassen & deelnaden

en (kleine) ruches
. Trenchcoats in all-overs & retro dessins (denk ook aan pied de poule

e.d. maar dan in print) of juist in uni maar dan met uitgesproken retro
bloemdessin in voering

. Voor kids de retro invloeden evt. wat meer koppelen aan de oudenryetse
Fairytales ) romantiek & avontuur

. Uitgeknipte vormen voor artworks & all-overs
o Nieuwe quiltings voor jacks (volumineus!)



ZEEMAN TEXTIELSUPERS
PREVIEW WINTER 2lJ1 0-2lJ1 1

LINGER!E/ONDERMODE
. Jaren 60 belijningen & details in lingerie (Mad Men)
. Satijn & velours (zowel als hoofdkwaliteit als details)
o Luxe & decadentie
o Vrouwelijk & verleidelijk
. Babydolls & semi-transparante hemdjes met retro details
o Felle kleuraccenten in bijvoorbeeld flatlock stiksels of kleine

strikjes/tapes voor een vernieuwend effect
o Mixen van verschillende all-overs ) wel tonaa! van kleur met hooguit

een klein accentje
. Vrouwelijk & verleidelijk in combinatie met degelijk & functioneel

HUISHOUD TEXTIEL
. Stijlenmix tussen retro worker en retro decorated
. Vernieuwende kleuraccenten in retro-worker( denk aan denim-look &

retro ruiten & strepen met nieuwe kleuraccenten en details)
. Retro decorated met nieuwe vertaling van retro bloemdessins en barok

invloeden voor bijvoorbeeld dekbedsets
. Patchwork effect in bijvoorbeeld all-over dessins van dekbedsets of

kussenhoesjes (rustiger/tonaal van kleur met klei ne kleu raccentjes)

NON.TEX
v o Retro dessins in basis artikelen (melanine, kaarsjes, servetten en

eventueel in najaars/regenartikelen als kaplaarzen, regencapes &
paraplu's)

o Veel retro invloeden terug te vinden in verschillende verpakkingslijnen
. Parelmoer glans & verweerde metallics
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URBAN NOMADS
. Kleurbeeld: multi coloured beeld waarin bruin & naturals gecombineerd

worden met diepe kleurtinten & kleurrijke contrasten
. New bohemian & outdoor invloeden (natuur is nog steeds een

inspiratiebron op alle vlakken!)
o Veel bont in kledingstukken (gilets, vesten & jasjes) en details
o Heavy knits in alle variaties
. Bonte jacquards & strepen in knits
o Western inspiratie & invloeden voor details & belijningen (o.a. ook de

western d rukknopen i n versch i I lende versies/kleu ren gecombi neerd)

, . Ruiten met kleurrijke accenten (eventueel ook met elkaar gemixt in 66n

. Overdadige combinaties van dessins & kwaliteiten

. Volume in knits & jacks
o Grote volumineuse kragen (denk aan sjaalkraag bij knits)
. Rijk aan decoratie & details
. Nieuwe metallics ) koper, goud & zilver maar een donkere versie
. XL vormen in tops
o Mix van uitgewerkte all-over prints op semi-transparante kwaliteiten voor

tuniekjes, jurken en rokken
. Combineren van verschillende stijlen (mix & match)
o Ruiten in shirts, blouses & jurken (ook hier bij dames soms weer gebruik

makend van transparantie)
o Rijk aan accessoires ) ook hier stijlenmix

\-'l o Handmade & customised details
. Comeback van de animal prints in kleine details & accessoires
o Wrinkled kwaliteiten voor shirts, blouses & jurkjes
. Oversized XL sjaals & gebreide cols
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HEREN/JONGENS
o Ruiten met nieuwe kleuraccenten (darks + natural + kleur)
o Western workwear invloeden in belijning & details
o Outdoor inspiratie in artworks
o Stijlenmix graphics & artworks (denk aan het oude westen qua affiches

& labels in de mix met retro sports artworks & badges)
o Stoere jacquards in flatknits
o Uniform invloeden in details van shirts, jacks & broeken
. Verweerde metallic details in artworks & rivets & studs
o Layered look
. Melanges in darks voor jerseys & sweats
. Dessins voor shirts (denk aan verweerde paisley e.d. in tonale kleuren

met evt. kleine kleuraccentjes in uitwerking shirt)
o Multi coloured stripes & space dyed effect in jerseys & flatknits
. Cultural travels ) ethnic (native American) inspiratie in bijvoorbeeld

graphics (wel mixen met retro sports/badges om het stoer te houden)
o Natuur & the family tree als inspiratie ) waar Iiggen je roots?
. Handmade & customised details & verwerking in details & artworks
. Grove heavy knits (wel Iicht van gewicht)
o Vilt in applicaties & details

DAMES/MEISJES
. New bohemian
. Mix & match van verschillende all-overs & stijlen\v o Decoratieve dessins met multi coloured kleuraccenten
. XL knits voor tops & vesten
o Bont voor gilets, vesten & jasjes en details
o Overdadig qua dessins & kwaliteiten
. Layered look
. Ruiten in blouses, tuniekjes & jurkjes ) ook in semi transparante

kwaliteiten
o All-overs op semi transparante kwaliteiten
o Crinkled Iook voor blouses & tuniekjes
o Decoratie met pailetten, kraaltjes & heavy yarn borduursels
. Lurex & glitter effecten in heavy knits
o Naturals in melange voor jerseys & flatknits
. Subtiele terugkeer van animal prints in details



ZEEMAN TEXTIELSUPERS
PREVIEUY WINTER 2O1 O.2O1 1

o Kettingen & armbanden met verschillende bedeltjes (stijlenmix) voor
accessoires

. Natuur & dieren als inspiratiebron voor de allerkleinsten (cute &
cartoonachtig, knuffels in all-over desssins, etc.)

LINGERIE/ONDERMODE
o Mix van stijlen
. Mix van dessins
. Patchwork effect in artworks en all-overs
o Subtiele terugkeer van animal prints in details (denk aan bandjes &

strikjes of heel subtiel in kleur & contrast)

HUIS TEXTIEL
. Naturals in combinatie met vernieuwende kleuraccenten (darks)
o Natuur & natuurlijke materialen nog steeds als inspiratie voor dessins &

non-tex
. Patchwork in dekbedsets
. Uitgeknipte vormen ) nalef/customised/handmatig
o Klassieke vormen opnieuw vertalen en vernieuwen door middel van

kleurgebruik of vernieuwing van kwaliteit (kan dus zowel klassiek als
vernieuwend vertaald worden)

o Kleurrijk fun
. Glanzende materialen
o Bont in kussenhoesjes & spreien
. Hout & hout optiek
. Nieuwe dark metallics
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