
Heb je geproportioneerde billen, stevige bovenbenen en een holle rug? 

Let dan op de volgende punten bij de aanschaf van nieuwe kleding.

Even voorstellen: Yebba Styling geeft 

kleur-, kleding- en stylingtips aan mensen 

met verschillende etnische achtergronden. 

De persoon achter Yebba Styling is  

Monique Bogaards, ze werd geboren in 

Benin. Kijk voor meer informatie 

op www.yebba.nl of stuur een e-mail  

naar styling@yebba.nl.

Heb je geproportioneerde biLLen, 

stevige bovenbenen en een HoLLe 

rug? Let dan op de voLgende punten 

bij de aanscHaf van nieuwe kLeding:

•  Kies soepele stoffen zoals dunne jersey of 

dunne katoen voor je tops, rokken en jurken;

•  A-lijn is het beste model voor je rok, deze rok 

sluit aan bij je taille, heeft coupenaden en 

vormt zich naar je heupen. 

•  Zorg dat je taille zichtbaar is, dit kan  

doormiddel van een wikkeljurk van een  

soepele stof of een getailleerde jurk of top;

•  Wees kritisch op je kontzakken, deze kunnen 

je billen accentueren of juist camoufleren;

•  Draag bij stevige bovenbenen een broek met 

rechte pijp of bootcut;

•  Draag een broek of rok met een of meerdere 

bandplooi(en).
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pas op voor:

• Stugge stoffen, zoals corduroy of tweed;

•  Dikke gebreide truien of vesten, deze geven 

extra volume ter hoogte van je billen;

• Plissérokken;

• Te kleine kontzakken;

• Rechte jassen;

• Skinny’s.

•  Geen heupbroeken; deze staan niet chique, 

‘bouwvakkersdecolleté’. 

tip: zorg dat je rok aan de achterkant op  

dezelfde hoogte hangt als de voorkant.

Wil je graag de aandacht richten op  

je billen en bovenbenen, draag dan een  

kokerrok.

Wil je regelmatig leuke kleur- kleding en stijltips 

lezen, meld je dan aan voor de gratis e-Zine.

jouw kLeur, jouw stijL; Yebba HeLpt je erbij!
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