Heerlijk om op een sombere winterse dag alvast naar de mode kleuren van het nieuwe jaar
te kijken.
Tien kleuren die we veel zullen zien in de mode maar ook in sieraden en accessoires. Bij iedere kleur een bijpassende steen met een betekenis.

Pale Dogwood
Pale Dogwood is vernoemd naar een plant die hier in Nederland Kornoelje wordt genoemd. Er zijn verschillende tinten, maar in dit geval gaat het om
de zachtroze variant.

Island Paradise
Een echte mooie zomerse kleur, de kleur van een tropisch blauwe zee. Een kleur blauw die naar het groen of turquoise neigt. De kleur laat zich mooi
combineren met het Lapis en Niagara blauw

Flame
Een vurige, warme en best felle kleur oranje. Een kleur oranje die eerder naar het rood gaat dan naar het geel.

Lapis Blue
Lapis Blue, het mooie blauw van de steen lapis lazuli. Het is een vrij harde kleur blauw en laat zich goed combineren met de andere blauwtinten.

Primrose geel
Primrose geel is geen kleur naar een roos, maar staat voor het geel van een sleutelbloem. Het is een tint geel die niet te fel is en daardoor makkelijker
te combineren is.

Niagara
Een kleur blauw die vernoemt is naar de diepe blauwgroene tint van de Niagara watervallen. Een kleur die mooi combineert met Island Paradise en
Lapis Blue, maar ook zoals hier in het patroon op de afbeelding gecombineerd kan worden met wat feller groen en turquoise.

Kale
Kale, de kleur van boerenkool. Niet speciaal een zomerse kleur. Hoewel deze kleur groen beter combineert dan je zou denken.

Pink Yarrow
Deze kleur is vernoemd naar de bloem Duizendblad. Niet de witte versie, want die is er ook. Maar naar de felle roze kleur van de ‘Pink Yarrow’. Een
vrolijke kleur voor de zomer.

Greenery
Greenery is de kleur van bladgroen of het loof van planten. Het is een lichte maar niet al te felle kleur die zich mooi laat combineren met kleuren als
Paradise Island en Hazelnut.

Dit is de kleur van het jaar 2017 geworden.

Hazelnut
Hazelnootbruin is een vrij neutrale kleur in het rijtje. Deze kleur combineert het beste met alle andere kleuren.

