annonce

ALLE KAN
HAVE BRUG
FOR ET KREATIVT

SPARK BAGI
INs chefredaktør har klædeskabet fuld af
sort, grå og hvid. Hun trængte til ny
inspiration
og mødtes med en af Magasins Personlige
Shoppere, som udfordrede hendes skræk
for farver og mønstre

S

om chefredaktør for
modemagasinet IN kigger Anne
Axholm på
farver, mønstre
og modetrends
hver eneste dag
– også i
weekenden, når
inspirationsjagt
står på
programmet.
Måske er det
derfor, at hendes
egen garderobe
med tiden er
begyndt at
indeholde mere
og mere tøj i
sort, hvid, grå og
mørkeblå. – Gennem
tiden har jeg leget
meget med farver som
pink, rød, orange og
mønstre, men i de
senere år er det gået op
for mig, at det var tøjet
med farverige mønstre
og farver, som landede
bagest i skabet og ikke
blev brugt. Efterhånden
blev min garderobe

fra både internationale og danske designere.
Jeg er vild med sort, som er klassisk og
moderne på en gang, siger Anne Axholm.
Dette efterår og igen til foråret rykker de
stærke farver for alvor ind i modebilledet,
men ikke automatisk ind i Anne Axholms
garderobe. Derfor tog INs chefredaktør imod
udfordringen fra Magasin om at

mere og mere ensfarvet, fordi det er
så dejligt nemt og effektivt, at alting
passer sammen – og der bliver lavet
så meget smukt tøj i sort
få rystet lidt op i den vante monokrome stil. – Da jeg mødte op hos Magasins Personlige
Shopper Laura Terkildsen, havde jeg sommerfugle i maven. Jeg er vist ikke alene om at hade
de fleste omklædningsrum – varmen, lyset og det pinlige øjeblik foran spejlet, hvor bukserne
ikke kommer helt op, fordi de ikke passer i størrelsen, når det er italiensk eller fransk tøj. Nu
var der oven i købet vidner på i form af en Personlig Shopper. Gys! Jeg var nervøs for, at jeg
måske havde været for optimistisk med min størrelse, som var opgivet før sommerferien –
længe før de gode middage på de sjældne lyse aftener denne sommer, siger hun.

ningsrummet i den

–For én, der er vant til
har båret orange i 20 år, så er det et stort skridt at

enhver anden rådgiver – en personlig træner, en

er imponerende, at jeg nu går rundt i en orange
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