Märke

Storlek

Märke

Storlek

Almia

54

Olars Ulla

XL

Red lable

56

Peppercorn

XXL

Nya upplagor publiceras på
www.modeformej.se. Håll utkik!

Bohéme

54

Piro

XXL

Kom ihåg när du shoppar:

Brandtex

52

Sally O

XXL

Du är deras kund.

Carmakoma

56

Ditt inköp är en intäkt för
butiken.

ISHQ

XL

Gozzip

56

Var inte blyg, påpeka istället att
din storlek ingår i utbudet av ditt
utvalda märke.

Mac Scott

50

Marc Lauge

52

Glöm inte att tipsa oss om något
inte fungerar som vi önskar.

Masai

XXL

Nevermind

56

Guiden gör inga anspråk att vara
komplett, den blir nog den aldrig.
Butiker och designer kommer
och går.

D25
52
Soya concept

XXL(ca
50)

Veto

54

Wico

3XL

Zay, Zizzi, ZJ

56

JÖNKÖPING

En shopping
upplevelse för
mjuka kurvor
Glöm storleken.

4XL
Storlek XL kan vara mycket. Det beror på
kroppsformen, hur kroppen är byggt. Vi utgår från
att XL i våra guider är ca 48/50. Som sagt, högst
individuellt!

Du är vacker och mjuk.
Klä dig vackert!
Prudie & Ellie

vww.modeformej.se
Klä dig vackert!

Jönköpings guide

E-post: tipsaellie@gmail.com

Barnarpsgatan 23

Mac Scott, Marc
Lauge, Masai

B. Young

Veto

Boutique Såfina

Lantmätargränd 47
Ekwurtzels kläder
Barnarpsgatan 3

Brandtex,
Peooercorn, Sally O

www.eklader.se
Fribergs

Piro

Kampanigatan 13-18, A6
center
www.fribergs.com
Lawinett mode

Almia, Wico

www.lawinette.se
Östra storgatan 7
Ljusbolaget

Brandtex, Marc
Lauge, Masai, Soya
concept
Zay, Zizzi, ZJ

Klostergata 44
Miranda
Brunnsgatan 16
www.butikmiranda.com

Bohéme, ISHQ,
Olars Ulla

Gozzip, Soya concept

Klostergatan 33
www.olgahus.se
Cormakoma, Zay,
Ersta skutegård 5, Norra Zizzi, ZJ
Visingsö
Tips för dig som inte vill
klä dig som alla de
Sommarbutik (för det
andra! Cormakoma i
mesta)
Sverige säljs enbart
www.stortmode.se
hos Stortmode.
WEBSHOP
Stortmode

Ullegårds mode

Västra storgatan 2
Lagos mode

Olga hus

Östra storgatan 37

Never mind

Bas ic plag g s om m an s lite r
oc h s läng e r är me r pr is v är da
hos de s tor a ke djor na s om
Linde x , H & M , Kapp -A hl,
Gina T r ic ot, Å hlé ns , ibland
äv e n på I ndis ka. Be tr akta de m
s om e n br a kom ple me nt till
de t e x tr a du finner i
bu tike r na i br osc hyre n.
Stor le kar na i g u ide n v ar ie r ar
fr ån 48 till 56, be r oe nde på
bu tike n. M ate r iale n oc ks å
v ar ie r ar fr ån dålig t polye s te r
v ar ning till tålig t lin. Din
s m ak av g ör !
Kom ihåg att de t är bättr e att
handla e tt par byx or om år e t,
m e n av br a kv alité , än tr e
s om s itter illa på dig !
Vi hoppas att du har nytta av
de n här lilla g u ide n. Lyc ka
till!
R is oc h r os tar v i g är na e m ot:
tips ae llie @g m ail.c om

