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Dit beleg tot op niets uitlopend (zie voorbeeld).
Op de helft wordt het lipje omgevouwen. De uiteinden 
(beleggen) komen op ma bij elkaar. 
De rok heeft een loopsplit van 30 cm lang en ± 5 cm 
breed.
Beleg voorpand: vanaf mv tot in armsgat, zoals aangegeven. 
Voor het achterpand wordt de V-halsstrook dubbel geknipt 
en wordt het armsgat apart afgewerkt met een beleg.
De japon wordt ma gesloten door een rits.     

Examencommissie
Ans Apeldoorn, computertekening 
Angela van Leusden, technische tekening
Helma Thijssen, tekst
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Merel van ’t Wout is 
al 25 jaar werkzaam 
als styliste en coach. 
Op de Styling 
Academie Hi Style 
te Rotterdam 
verzorgt ze 
opleidingen op 
het gebied van 
kleur en styling. Ze 
traint en adviseert 
stylisten (in spe), 
docenten, bedrijven 
en particulieren. 
Van ’t Wout heeft 
als passie het laten zien wat kleuren en goede styling voor 
iemand kan betekenen. Merel schreef reeds 7 boeken en 
haar boek ‘Kleding Genoeg Vrouwen’ staat bij veel stylisten 
op de boekenplank. 

Voor de beoordeling tijdens de modeshow gaat ze vooral 
letten op kleurgebruik, of het silhouet passend is bij het 
lichaam en de styling. Staat het mooi? Laat het de draagster 
stralen? Met name kleur, stof en silhouet zijn hierin 
bepalend. Kleding die mooi staat wordt met meer plezier 
gedragen waardoor het langer bij je blijft. Dat geldt zeker 
voor op maat gemaakte kleding. Het hoeft niet heel trendy 
te zijn maar wel eigentijds. 
LG
Tip: Bekijk eens de video’s op Youtube: Hi Style TV. Deze 

bevatten tips over kleur, styling en figuur.

Merel van ‘t Wout, jurylid modeshow
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