
AUTUMN DEALS
Dressed up



Length
Chest
Sleeve

GRACE DRESS
x-ray dark beige
Mesh jersey - 100% polyester 
Jersey - 92% puuvilla, 8% elastaani
HINTA: 49 EUR
normaalihinta: 99 EUR

Läpikuultava mesh-kankaasta valmistettu mekko, 
jossa on mukavan pehmeä jersey alushame. Täyspitkä 
malli, jossa on rypytetty leikkaus rintojen alapuolella. 
Pääntie on v-aukkoinen ja mekossa on lyhyet 
viimeistelemättömät hihansuut. Riipus löytyy 
oikeasta sivusaumasta. 

Max 2 Grace dress/asiakas



Length
Chest
Sleeve

VAIN TOP
Black
Jersey - 70% modaali, 30% elastaani
HINTA: 39 EUR
normaalihinta: 83 EUR

Elegantti toppi, jossa on hihansuissa hienot yksityiskohdat. 
Suora yksinkertainen malli pyöreällä pääntiellä. Materiaali 
pehmeää modaalijerseytä, jossa on sametinpehmeä pinta. 
Brodeerattu keiju löytyy vasemman etukappaleen etuosasta. 

Max 2 Vain top/asiakas



FLOUNCE BLOUSE
Black
Kudottu popliini - 97% puuvilla, 3% elastaani
HINTA: 49 EUR
normaalihinta: 99 EUR

Tässä hienossa paidassa on röyhelö yläosassa, pyöreä pääntie 
ja edessä lenkillä suljettava nappi. Hihansuissa on hienosti 
muodostetut röyhelö yksityiskohdat. Erittäin miellyttävän 
tuntuinen, joustava ja vähän rapisevan oloinen kangas 
puuvillasta ja elastaanista. Brodeerattu keiju löytyy 
vasemman etukappaleen alaosasta

Max 2 Flounce blouse/asiakas

Length
Chest
Sleeve

X 
X 
X



Length
Chest
Sleeve

FAME BLOUSE
Black
Jersey - 92% puuvilla, 8% elastaani
Jersey - 100% viskoosi
HINTA: 39 EUR
normaalihinta: 89 EUR

Hieman juhlapuseromainen tunne, malliltaan lähes 
A-muotoinen. Siro ja hieman leveä, V-muotoinen 
röyhelö ylempänä sekä edessä että takana. Pyöreä 
kaula-aukko nauhalla, joka solmittuna jättää pienen 
reiän puseron kaula-aukon alle. Hienot, pitkät hihat 
päättyvät pienempään resoriin, mikä korostaa vaat-
teen naisellista tuntua. Hieman pidempi malli takaa 
kuin edestä, puseron helma laskeutuu vapaasti. Löydät 
pienen keijumme kirjailtuna hihansuusta, sävy sävyyn 
vaatteen kahden (mustan) materiaalin kanssa; single 
jersey ja hieman kiiltävämpi viskoosikangas. Paidan 
takaosa ja hihat ovat single jerseytä.Max 2 Fame blouse/asiakas



Length
Chest
Sleeve

JENNIE BLOUSE
Black
Jersey - 94% tencel, 6% elastaani
HINTA: 28 EUR
normaalihinta: 66 EUR

Puolipitkä, hieman pidempi takaa kuin edestä ja aavistuksen verran 
laatikkomainen malliltaan. Vinot, näkyvät ompeludetaljit 
etupuolella, hieman syvempään uurrettu ja lyhyet hihat, jotka on 
ommeltu overlock-saumoilla, ne tekevät paidasta pikemminkin 
räväkän kuin söpön. Paidan takaosa on yksinkertaisesti makea! 
Kaksi suurta, kolmionmuotoista pitsidetaljia lapaluista alaspäin ja 
keskiosa single jersey materiaalista, mikä erottaa pitsiosat 
toisistaan. Pienen keijun löydät brodeerattuna lapaluiden väliin. 
Eri detaljit on korostettu hienoilla overlock-saumoilla.

 
Max 2 Jennie blouse/asiakas



Length
Chest
Sleeve

SEQUIN TOP
Light grey melange
Jersey - 92% puuvilla, 8% elastaani
HINTA: 28 EUR
normaalihinta: 73 EUR

Superhieno paljeteilla päällystetty etuosa, olkapäitä lukuun 
ottamatta. Naisellinen v-kaula-aukko ja pienet, sirot 
holkkihihat. Hivenen muotoonommeltu malli pyöristetyllä 
helmalla sekä edessä että takana. Takaosa on valmistettu 
ihanasta single jerseystämme, jota löytyy myös 
paljettipäällysteisen etuosan alta. Toppi ulottuu pukevasti 
pikkasen yli takamuksen. Pieni keijumme löytyy sävy sävyyn 
kirjailtuna helman takasivulta.  

Max 2 Sequin top/asiakas



Length
Chest
Sleeve

CHARACTER CARDIE
Black
Jersey - 94% puuvilla, 6% elastaani
HINTA: 49 EUR
normaalihinta: 104 EUR

 Kaikkine detaljeineen superhieno ja cool takki, ja 
voimme taata, että tämä päälläsi olet missä tahansa 
joukon upein ilmestys. Leveät, kipparintakista lainatut 
käänteet napitetaan mustilla napeilla. Yhtä hieno 
napitettuna kuin avonaisena. Pieni pystykaulus. 
Makeat samettiset mansetit jatkavat kivasti merellistä 
tyyliä. Takissa on leikkaus vyötärön alapuolella, ja alaosa 
on vuorauksen ansiosta vähän vahvempi.

Max 2 Character cardie/asiakas



WISH PANTS
Vintage black
Kudottu kangas - 72% puuvilla, 22% polyesteri, 3% 
elastaani
HINTA: 49 EUR
normaalihinta: 83 EUR

Wish pants housut ovat ihanan joustavat ja niissä on normaali 
vyötärö. Housuissa on hienot etutaskut ja päälliketaskut 
takana, sekä vyölenkit vyötäröllä. Lahkeensuussa resorit. 
Hienot ribbi yksityiskohdat niin etutaskuissa, vyötärön 
sisäpuolella ja lahkeensuiden resorissa. Nahkalappu on 
vyötärökaitaleessa takana

Max 2 Wish pants/asiakas

Waist
Lentgh

X 
X



X BRACELET
Silver
925 sterling silver
HINTA: 39 EUR
normaalihinta: 44 EUR

Korujen design heijastaa juhlalogoamme kahdessa ristissä 
ja ne on valmistettu puhtaasta hopeasta. Rannekoru 
suljetaan karbiinikoukulla, joka antaa lisäksi hieman 
säädettävissä olevan pituuden. Rannekkeen 
kokonaispituus lukitus mukaan lukien on 19 cm.

Max 2 X bracelet/asiakas



X NECKLACE
Silver
925 sterling silver
HINTA: 61 EUR
normaalihinta: 66 EUR

Korujen design heijastaa juhlalogoamme kahdessa ristissä 
ja ne on valmistettu puhtaasta hopeasta. Kaulakoru 
suljetaan karbiinikoukulla, joka antaa lisäksi hieman 
säädettävissä olevan pituuden. Kaulakorun 
kokonaispituus on 45 cm lukitus mukaan lukien.

Max 2 X Necklace/asiakas



VANITY PURSE
Leo oyster yellow
Jersey - 92% puuvilla, 8% elastaani
Nahkajäljitelmä - 100% polyesteri/polyuretaani
HINTA: 28 EUR
normaalihinta: 39 EUR

Leopardikuvioinen pieni cooli jersey kassi nahkajäljitelmä 
somistein. Kassissa on vetoketju ja hieno sanka. Kassin 
yhdessä kulmassa koristeena pieni medaljonki.

Max 2 Vanity purse/asiakas

Width
Height


