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Lifegear

Laurien Vest schrijft over business fashion. laurien@mt.nl  

haar
voor

hem
voor

m buiten de paden v must-have-hak

De makelaar heeft z’n suède gesp-
schoenen, de beursjongen rent op 
z’n Van Bommels heen en weer en de 
snelle  ondernemer komt op z’n 
 soepele Santoni’s vooruit. En u? 
Vindt u het allemaal wel best, als het 
maar  lekker loopt? Helemaal fout! 
 Schoenen maken de man. Bent u 
 bereid een fi guurlijke stap over de 
grens te zetten, probeer dan beslist 
eens een muiltje van Fratelli  Rossetti. 
Van uitbundig tot  bescheiden, van 
sportief tot zakelijk, de betaalbare 
handgemaakte stappers van dit 
 Italiaanse familiebedrijf worden met 
alle mogelijke aandacht ontworpen 
en gemaakt. Dus vergeet de geijkte 
namen, duik in het diepe.  Geluk valt 
immers ten deel aan wie  buiten de 
verwachte paden durft te treden.

Prijs: € 260
www.fratellirossetti.com

Ene Christian Louboutin (1964) 
 bedacht op een dag onder het  Parijse 
zonnetje een van ’s levens wreedste 
uitvindingen: de perfecte hak. En 
wel één met zacht zwart leer en een 
signature knalrode zool. Ordinair? 
Misschien een tikkie. Must Have? 
 Absoluut. De powermanager op 
 Louboutins kan de wereld aan. Als 
deze muiltjes je van A naar B  brengen 
voel je je stiekem een beetje beter 
dan de rest. Louboutin heeft niet 
 alleen deze iconen op de wereld 
 gezet, maar als er één paar van hem 
in iedere vrouwenkast moet staan, 
dan in godsnaam deze, dames!
PS: Niets is oncharmanter dan een 
vrouw die niet op hakken kan  lopen. 
Kwel uzelf dus niet meteen op 12 
 centimeters als u het niet gewend 
bent. Neem dan die van 8. En voor 
wie echt durft: ze hebben ze ook in 
zwart lak… 

Prijs: € 395
christianlouboutin.com

Houd je muil!
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