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MODE:

beetje maf

Mode is grappig.
En ook een beetje maf!
Vaak gaat het zo:
eerst vind je iets best wel stom.
Zoals streepjes.
Of de kleur rood.
Maar ...
dan zie je het in een winkel.
In de klas en op straat.
En in nog veel meer winkels!
Dan wen je eraan,
en vind je het toch leuk.
Heel leuk zelfs!
Je wilt dan ook een rok met streepjes.
Of een gaaf rood vest!
Mode is nooit saai.
Want je smaak is steeds anders.
En dat maakt mode zo leuk!
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TIP!
Kijk goed hoe mensen erbij lopen.
En vergeet ook de leuke winkels niet!
Schrijf op wat je ziet.
En wat je mooi vindt.
Of maak een foto.
Een schets kan ook.
Zo ontdek je je eigen smaak.
En je eigen stijl!
Ik heet Jip.
En ik ben heel hip!

4 steden

die belangrijk zijn
voor de mode:
1. Parijs
2. New York
3. Londen
4. Milaan

Hebben, hebben, hebben!

Een goed plan

Ben je met je ou
ders op reis?
En in de buurt va
n een mode-stad
?
Neem dan zeker
een kijkje.
(Als je zin hebt!)
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Wat is in de mode?
Psst ik heb een tip.
Heb je iets nieuws?
En zegt iemand dat je er gek uitziet?
Zeg dan gewoon:
‘Dat heb ik gezien in Parijs.
Daar dragen ALLE hippe mensen dat.’

Wil je weten wat nu in
de mode is?
Doe dan dit!
• Blader door een blad over mode.
• Kijk op een blog over mode.
• Loop door de stad.
En speur naar hippe jongens
en meisjes.
• Let goed op filmsterren.
Die weten vaak wat IN is!
• En ... als je echt veel lef hebt,
sluip dan naar binnen bij een
mode-show!
6

Mode-woordjes
uit het Engels
trend – wat een tijdje in is

trendy – wat hoort bij een trend

in – wat mensen nu mooi vinden

hip – nou, dat het nu ín is dus ...

hot – heel erg in, spannend. Eigenlijk: heet
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Wist je dit?
Voordat je een nieuwe trend leuk vindt,
duurt dat vaak een jaar.
Doe de test!
Schrijf op wat je rare kleren vindt.
En berg dan je lijst op.
Lees het over een jaar nog eens.
EN ...
Klopt de lijst nog steeds?
Of is je smaak anders?

Hippe bril
Vroeger was je echt niet blij
als je een bril moest.
Je droeg hem alleen maar
omdat je anders zo weinig zag.
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Nu is een bril juist heel hip.
Vaak kun je haast niet kiezen,
omdat er zoveel leuke zijn!
Er zijn ook mensen die heel scherp
zien ... en die er toch eentje kopen!

Zin om te lachen?
Mijn moeder in een fladderrok ...

... mijn vader met lang haar.

Vraag aan je ouders
of je een oud fotoboek mag zien.
Hoe zagen je ouders er vroeger uit?
En hun ouders?
Wat voor jas hadden ze aan?
En hoe droegen ze hun haar?
Hadden ze een bril op?
Droeg je vader een oorbel?
Heel grappig!
En je steekt er ook nog wat van op.
Want zo leer je veel over mode!

Dit vonden ze in 1975 heel mooi.
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MODE door de jaren heen
In de oertijd
Vroeger was mode simpel.
Echt heel vroeger dus, in de oertijd.
Toen liep je in je blootje.
Of je droeg het vel van een dier.
Van een beer of zo!
De oermens naaide zelf zijn kleding.
Dat deed hij met een naald,
gemaakt van een stuk bot.
Ook sieraden waren er al.
Oorbellen van mooie stenen.
Of een ketting van veertjes.
Ze maakten zich zelfs al op!
Mensen deden verf op hun gezicht
en maakten daar mooie vormen mee.

Zo, ik zie er hip uit!
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0
Rond het jaar 0
Leefde je in het jaar nul?
En was je een rijke Romein?
Dan droeg je een witte doek.
Eigenlijk een soort laken.
De doek was gemaakt van fijne wol.
Je knoopte hem om je lijf.
Dat was nog best een gedoe.
Rijke mensen lieten dit klusje
zelfs door slaven doen!
En de slaven?
Die droegen een kort jurkje.
Daar konden ze beter in werken.
Soms gaven ze de doek een kleurtje.
De Romeinen waren dol op paars.
Die paarse verf maakten ze van ...
slakken! (Ja echt!)
Die verf was heel duur.
Vaak verfden ze maar een streepje.
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Oh la la, mode
!

Hou jij van mode?
Droom je van de catwalk?
Hoe komt iets in de mode?
En waarom verandert de mode steeds weer?
Wil je alles weten over die wereld?
Van Coco Chanel tot Viktor & Rolf?
Lees alles over stijl en trends in dit boek.
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Paris

Zoeklicht Dyslexie Informatief
Een boek in heldere taal, vol leuke weetjes, met tekeningen van
Juliette de Wit en superveel mooie foto’s. Voor als je lezen niet zo
makkelijk vindt, maar wel alles wilt weten over mode.
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