
JOUW KLEUR, JOUW STIJL; YEBBA HELPT JE ERBIJ!

Ook al is het buiten koud en guur, lijkt het alsof het niet ophoudt met regenen, trek een knalgele 

regenjas aan of een met een kleurrijke print. Je wordt daar zelf blij van en de mensen om je heen 

ook. Is je winterjas zwart, bruin of donkerblauw? Ga op zoek naar mooie handschoenen en fl eur je 

winterjas op met bijvoorbeeld knalblauwe, helderrode of paarse handschoenen. 

De bezem erdoor!
Lijkt het je niet heerlijk om een opgeruimde kast te hebben?
De maanden maart en september zijn het meest geschikt om je kleding-
kast onder handen te nemen. Leg verwassen kleding en kleding die te 
groot of te klein is apart, maak er iemand anders blij mee of geef het 
aan een goed doel. Kleding die kapot is doe je weg. Zit er kleding tussen 
die vermaakt kan worden, maak dan een afspraak met een coupeuse. 

Stel daarna een aantal leuke sets samen en maak daar dan een foto 
van. Als er momenten zijn van ‘ik heb niets om aan te trekken’ bekijk je 
de foto’s, zodat je niet naar de winkel hoeft te rennen voor iets nieuws. 

Basiskleuren voor mensen met een donkere huid
Binnen de getinte huidskleuren is er een grote verscheidenheid aan 
nuances. In Senegal, ten westen van de Sahara wonen mensen met een 
diep zwartbruine huidskleur. De huidskleur van de mensen in Zuid-India 
en Bangladesh kan net zo donker zijn als de mensen in Midden-Afrika. 
In het Caribische gebied zijn de huidskleuren ook erg verschillend. De 
Jamaicaan Usain Bolt (Olympisch sprintkampioen) heeft een donkere 
huidskleur, terwijl de huidskleur van Rihanna, geboren op Barbados een 
stuk lichter is. 

Basistinten voor mensen met een donkere huid, zwart haar en donker-
bruine ogen zijn onder andere: zwart, donkerblauw, antraciet, donker 
aubergine en de kleur van pure chocolade. Heb je een lichtbruine huid, 
is je haarkleur midden- tot donkerbruin en zijn je ogen grijs/groen, 
bruin/groen, licht- of middenbruin? Dan staan deze basistinten je goed: 
crème, zandkleur, beige, camel, middenbruin en marineblauw. 

Een kleuradvies is altijd persoonlijk, je kunt ook een combinatie zijn 
bovengenoemde types. 
Onthoud: donkere mensen zijn niet bij voorbaat een wintertype!

Spice up your life met felle accenttinten
Bij de donkerbruine huid zijn fuchsia, paars, citroengeel, zonnig geel, 
hemelsblauw en flessengroen mooie accenttinten. 

Voor mensen met een lichtbruine huid zijn feloranje, oranjerood, gras-
groen, koraal, turkoois onder andere mooie accenttinten. 

Feit
Heldere tinten flatteren mensen met een getinte of donkere huid. Ge-
bruik je creativiteit en durf kleuren met elkaar te combineren: fuchsia 
met grasgroen, oranje met flessengroen of een mooie print met de 
kleuren rood, geel en oranje. 

Tip om de saaie, donkere dagen door te komen: 

scheur of knip uit tijdschriften en catalogi bladzijden, 

foto’s of illustraties die je aanspreken. Maak een mood-

board met kleding, accessoires, kapsels en plak er ook 

gerust mooie natuur beelden bij die je aanspreken of 

andere sfeerbepalende foto’s.
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