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I höst har KappAhls damavdelning inspirerats av olika typer av city-stilar där det moderna
uttrycket står i centrum. Modernt klassiskt, nostalgiskt feminint och mysigt stickat är några
av höstens viktigaste företeelser längs med hela damkollektionen. Favoriterna från
tidigare säsonger, som dunjackan i äkta dun, femficksjeansen och det grafiska mönstret,
tar vi med oss in i den nya säsongen och hittar nu i förnyade modeller i en härligt höstlig
färgskala.
När sensommaren övergår mot hösten klär vi oss gärna i moderna klassiker som innefattar
allt från skira blusar, feminina klänningar och vadlånga dressade byxor. Från sommarens
mode behåller vi blomprinten och ränderna, fast nu i jordigare toner. Här framhävs den
kvinnliga formen genom figurnära klänningar och åtsittande pennkjolar. Tunnare koftor är
en tydlig favorit i stilen och förekommer med fördel i finstickade varianter i angora- och
cashmereblandningar.
Vårens favorit, dunjackan, lever kvar och syns till hösten i förnyade varianter och utstrålar
en citychic look. Dunjackan blir den föredömliga övergångsjackan mellan säsongerna och
håller värmen långt in mot vintern.
Delar av damavdelningen bjuder på en mängd olika varianter av garner och stickat.
Kabelstickat, mönsterstickat eller ribbstickat, det blir upp till bäraren att välja. Stilen är
lika avskalad som mysig och har inspirerats av det karga vinterlandskapet. De voluminösa
överdelarna tillsammans med de tighta nederdelarna sätter prägeln på silhuetten. Här mixas
också hårda och mjuka material och låter motsatserna lyfta fram varandras fördelar.
Färgskalan domineras helt av kalla neutraler som går i olika nyanser av beige och grått,
svart och vitt.

För den mer feminina stilen står det transparenta och nostalgiska uttrycket i centrum. Skira
a-linje formade blusar matchas ihop med romantiskt tunnstickade tröjor med mjuka linjer.
Inslag av blommor och andra mjuka mönster förhöjer den feminina känslan över stilen.
Plaggen används lager på lager och bildar tillsammans en drömlik känsla. Färgskalan går i
dova pastelltoner med vitt och puderrosa i fokus men lämnar också utrymme för metaller.
KappAhls jeanskollektion, 1953, erbjuder ett brett urval av både basmodeller och
säsongens trendjeans som enkelt kan kombineras ihop med de olika stilarna på
damavdelningen hela hösten 2013.
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