
AUTUMN DEALS
Dresses



Length
Chest
Sleeve

CAST AWAY DRESS
Atlantic
Jersey - 92%puuvilla, 8% elastaania
49 EUR

Pehmeästä jerseystä valmistettu Cast away mekko on vain 
niin cool. Mekossa on savupiippu kaula-aukko, joka laskeutuu 
aivan upeasti leveän käänteen ansiosta. Ihana huppari-tasku ja 
nyörillä viimeistelty huppu ovat hienot yksityiskohdat. Leveä 
sisäänommeltu kuminauha antaa mekolle pallomaisen fiiliksen. 
Samanlaisen kuminauha yksityiskohdan löydät vajaamittaisten 
hihojen hihansuista. Hieno brodeerattu yksityiskohta edessä.



Length
Chest
Sleeve

CAST AWAY DRESS
Black
Jersey - 92% puuvilla, 8% elastaania
49 EUR

Pehmeästä jerseystä valmistettu Cast away mekko on vain 
niin cool. Mekossa on savupiippu kaula-aukko, joka laskeutuu 
aivan upeasti leveän käänteen ansiosta. Ihana huppari-tasku ja 
nyörillä viimeistelty huppu ovat hienot yksityiskohdat. Leveä 
sisäänommeltu kuminauha antaa mekolle pallomaisen fiiliksen. 
Samanlaisen kuminauha yksityiskohdan löydät vajaamittaisten 
hihojen hihansuista. Hieno brodeerattu yksityiskohta edessä.



Length
Chest
Sleeve

DESTINY DRESS
Black
Jersey - 92% puuvilla, 8% elastaania
49 EUR

Tämä pitkä jerseymekko on sievästi olkapäille ja rinnoille istuva 
mekko. Alareunan ja sivusaumojen resorit antavat mekolle 
hieman pallomaisuutta. Mekossa on mukava shaalikaulus, 
pitkät hihat ja koristeompeleet takana ja edessä. Brodeerattu 
keiju löytyy vasemmasta hihasta.



Length
Chest
Sleeve

FOG DRESS
Black
94 % puuvilla, 6 % elastaania
49 EUR

Pyöreä, raakareunainen pääntie. Raglan-hihat ovat 
kolmeneljäsosamittaiset. Rypytystä hihojen takapuolella ja 
vinosti mekon etuosassa – näyttää tosi hyvältä! Sivuilla on 
piilotaskut. Sivusaumoja on otettu helmasta vähän eteen, vau! 



Length
Chest
Sleeve

FOG DRESS
Dark grey
94 % puuvilla, 6 % elastaania
49 EUR

Pyöreä, raakareunainen pääntie. Raglan-hihat ovat 
kolmeneljäsosamittaiset. Rypytystä hihojen takapuolella ja 
vinosti mekon etuosassa – näyttää tosi hyvältä! Sivuilla on 
piilotaskut. Sivusaumoja on otettu helmasta vähän eteen, vau! 



Length
Chest
Sleeve

WESTCOAST DRESS
Black
Wet viscose - 91% viskoosista, 9% elastaania
39 EUR

Upea ja trendikäs mekko - juuri sitä on Westcoast dress. Wet 
viscose -materiaali antaa mekolle sen hohdon, jota emme 
vain voi vastustaa! Holkkihihat raglan-saumoilla antavat juuri 
oikean tuntemuksen. Mekko on melko leveä, ja siinä on nauha 
ommeltuna kiinni vyötäröön. Tämän nauhan voit joko solmia 
taakse tai kiertää kierroksen vyötärön ympäri ja solmia eteen. 



Length
Chest
Sleeve

GEMMA DRESS
Black
Single jersey -70% modaali, 30% polyesteri
39 EUR

Gemma dress on pehmeää ja ihanaa kangasta, joka antaa painoa 
mekolle, minkä ansiosta se laskeutuu aivan täydellisen hienosti. 
Piilotettu napitus painonapeilla edessä kaula-aukossa. 
Vyötärönauhan voit sitoa, jolloin saat korostetun vyötärön, 
tai voit vain antaa sen olla sellaisenaan. 

 


