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Zo begon het.... 
Ach, je herkent het 
vast wel… je bent 
lekker aan het shop-
pen en je scoort een 
paar leuke setjes, een 
broek, rok of een leuk 
shirt. Helemaal happy.

Je bent enthousiast over je nieuwe aanko-
pen en vertrekt weer naar huis. Jeetje, he-
lemaal vergeten…. ik wilde ook nog kijken 
naar een leuke bijpassende tas. Maar de tijd 
ontbreekt me op dit moment. Herkenbaar? 
Hoe lekker zou het dan zijn om op je gemak 
te kunnen zoeken naar een leuke tas en an-
dere accessoires. Een druk op de knop en 
binnen no-time kan je outfit compleet zijn. 
Dit is de reden waarom ik Tastefultas.nl ben 
begonnen. En ach wees nou eerlijk, van 
tassen hebben wij vrouwen er nooit genoeg! 
 
 
 
 

Tassen 
voorzien 
van  
de laatste 
trends

Service waar je blij van wordt
U als klant staat centraal. De ouderwetse 
klantvriendelijkheid en service staan bij Tas-
tefulTas.nl hoog in het vaandel. Korte lijn-
tjes en persoonlijke aandacht vinden we 
erg belangrijk. Een klant niet zomaar blij 
maken, maar heel erg blij maken. En om-
dat we weten hoe goed het voelt om af en 
toe eens lekker verwend te worden, pak-
ken we elke bestelling in geparfumeerd 
vloeipapier en versturen we deze binnen 2 
werkdag. Gewoon, omdat je het verdient. 
 
Tot gauw!
 
Monique
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Wist je 
dat...

…de gemiddelde handtas 2,4 kilo weegt? Meestal zitten 
er sleutels, een telefoon, een portemonnee en iets te 
drinken of eten in. Wat zit er in jouw tas?

…Hermès in 2009 een eigen krokodillenkwekerij heeft op-
gericht om genoeg krokodillenleer te produceren voor de 
Birkin Bag?

...de Nederlanders gemiddeld 6 handtassen per huishouden heb-
ben, wat toch best weinig lijkt in vergelijking met Italië afhankelijk 
van leeftijd en inkomen ligt het gemiddelde daar tussen de 20 – 60 
handtassen per gezin!

...er gemiddeld 15 verschillende artikelen in de tas zitten 
en een vrouw gemiddeld 76 dagen van haar leven be-
steed met zoeken in haar handtas.

...vrouwen denken dat de inhoud van hun toilettas zo’n 
€60 waard is. In werkelijkheid is dat €180.

...een derde van de vrouwen zegt naar de handtassen van 
andere vrouwen te kijken.

...een op de vijf vrouwen zegt een compliment over dit accessoire als 
de ultieme vleierij te zien.







Messenger- en schoudertassen
zijn echt twee heel aparte trends, door het com-
fortabele en volumineuze karakter. De alternatie-
ven die we zagen tijdens de shows van Christian 
Dior, Versace, Marc by Marc Jacobs, Moschino, 
Gucci, Lanvin, en Etro kwamen als de meest 
geschikte en stijlvolle interpretaties van dit soort 
handtassen.

Satchel tassen
De satchel tas vormen zijn ook aanwe-
zig onder de meerderheid van de looks. 
Ze zijn te zien op de catwalk bij Bottega 
Veneta, Christian Dior, Giambattista Valli 
en Rodarte. De satchel tas komt veel voor 
met reptiel huid, in gedrukte variant of in 
gebreide kleuren.

Klassieke clutches
Klassiek blijft nog even dit najaar. Een klas-
sieke clutch maakt een look helemaal af 
voor een avond naar het theater of een res-
taurant. De clutches die bestemd zijn voor 
dagelijks gebruik zijn ook opmerkelijk voor-
al door hun minimalistische en bescheiden 
ontwerpen. De door Giorgio Armani, Fran-
kie Morello, Michael Kors, Ralph Lauren, 
Proenza Schouler, Nina Ricci, en Roberto 
Cavalli ontworpen varianten zijn de mooi-
ste gespot op de catwalk.

BAG TRENDS
Welke tassen gaan we veel zien dit najaar?

Envelop en gevouwen tassen 
Deze tassen hebben ook hun aandeel van po-
pulariteit onder de basics. Ze zien eruit als een 
soort vereenvoudigde clutches. De details van 
hun vorm voegen comfort toe aan je outfit. De 
meest populaire varianten werden genoteerd 
tijdens de shows van Bottega Veneta, Christi-
an Dior, Gucci, Roland Mouret, Nina Ricci, en 
Marni.



De fringe bags zijn de laatste in de lijst met 
een uniek design. De associatie met het 
wilde westen is onvermijdelijk,maar de gro-
te ontwerpers zijn er in geslaagd inovatieve 
tassen te creëren. Stella McCartney, Michael 
Kors, Roberto Cavalli en Lanvin toonde le-
deren tassen vol met franjes klaar voor het 
winter seizoen.

Chains zijn een opmerkelijk detail voor de 
herfst / winter 2014-2015 handtassen. Coco 
Chanel was de grondlegger van dit ontwerp 
en daarna is dit ontwerp blijven bestaan in 
vele modecollecties. Bottega Veneta, Chris-
tian Dior, Chanel, Dolce & Gabbana en Rag 
& Bone hebben wederom gekozen om deze 
ontwerpen te introduceren op de catwalk.

BAG TRENDS

REPTIEL-HUID TASSEN
Reptiel-huid is een trend die de laatste jaren steeds 
terug komt.Je creeërt makkelijk een luxe en glam uit-
straling door deze trend toe te voegen aan je look.  
 
Python en krokodillenleer zijn geschikt voor de crea-
tie van een zelfverzekerde zakelijke dame. Voor de 
avond looks staat het  geweldig om een exotische 
print te kiezen.

BONT TASSEN
Harige handtassen is een frequent waarge-
nomen modetrend en werd veel  gespot tij-
dens de shows. Bont is een geweldige optie 
voor het koude seizoen. De zachte en donzi-
ge textuur creërt een gevoel van comfort en 
warmte. Daarnaast zijn ze ook zeer chique! 
Balenciaga en Jason Wu hebben een aantal 
zeer merkwaardige en opmerkelijke creaties 
getoond. Fendi maakte van de handtassen 
echte kunstwerken!







How to wear a hat

Ook deze herfst zien we overal hoe-
den. Het is een goede investering! 
De breed gerande hoed bestaat al 
een tijdje, maar hoe kun je deze nou 
stijlvol dragen? Tessa van Trend-
hunters.nl vond een paar Do’s en 
Don’ts voor het dragen van een hoed. 

Panama hoeden, baseball caps 
en floppy hoeden zijn allemaal 
populair. Wie dacht dat deze hoe-
den een echte zomer trend was 
en vooral schattig en functioneel, 
heeft het mis. Hoeden creëeren 
schaduw in je gezicht en geven je 
outfit een lieve uitstraling.
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DO draag een don-
kerbruine hoed om 
je zwarte outfit 
te breken 
 
DO ontwikkel je 
eigen stijl met 
hoed, wees uniek, 
Yoko Ono kantelt 
haar fedora en 
draagt altijd een 
zwarte zonnebril 

DON’T draag een 
hoed die je niet 

past 
 

DON’T draag een 
hoed boven een 

ingewikkeld ou-
tfit. Te veel! 

 
DON’T draag een 

goedkoop uitzien-
de hoed. Het kan 
een beetje kos-
ten, maar het 
moet stijlvol 

lijken

Do Don’t



Leave your hat on!





Blanckets 
are the new 
coats

De deftige dames in de grote steden heb-
ben besloten om de herfst in te gaan met 
één groot item om hen warm te houden: 
de omslagdoek. Naast omslagdoeken 
zien we ook veel poncho’s en capes te-
rugkomen dit seizoen.

Omslagdoeken  kennen we allemaal. 
 
Poncho’s  zijn die jassen met een gat om je hoofd door te steken, 
meestal in een vierkante of rechthoekige vorm. 
 
Capes  zijn hetzelfde als de poncho’s, behalve dat ze twee extra ga-
ten hebben voor je armen en zijn meestal meer op maat gesneden. 
De capes zien er absoluut fantastisch uit met lange handschoenen 
die dit seizoen ook gezien mogen worden.
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ECHT IETS VOOR 
JOU
De finishing touch voor je 
herfst/winter outfits? Een slan-
ke riem gedraaid tot een keuri-
ge lus, zoals te zien op de cat-
walk bij Louis Vuitton, Burberry 
en Michael Kors. Het knopen 
van de riem is een techniek die 
je wel even onder de knie moet 
krijgen. Een lus in de riem is 
niet zo makkelijk gelegd. Ga 
daarom voor een soepele leren 
riem.  
 
Een tip van Tessa? Zorg dat je 
riem langer is dan de typische 
taille riemen, zodat je er mak-
kelijk een lus in kunt leggen. En 
als je nog steeds in de knoop 
zit over deze accessoire trend, 
bekijk dat een uitleg voor riem 
knopen op de volgende pagina.

Trending: Riem knopen
DIT VIND JIJ HEEL LEUK
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How to: riem knopen



De fashion, 
interieur en 

travel blog van 
Tessa (21) uit 

Harderwijk

www.trendhunters.nl

Meer fashion, meer 
trends, meer leesplezier?

http://www.trendhunters.nl
http://www.trendhunters.nl

