
Stort modespecial. Eksperter,
koryfæer og øjenvidner om sandaler

og accessories.

Mandag
18:50



Mandag 25. juli 2005 18:50
Vis mig din bæltetaske
- og jeg skal vise dig mine sokker i
sandaler
Ikke alt fra 70’ner er forældet, hvilket en
høj repræsentation af behageligt 70’er
accesories på lejren tyder på. Avisens
redaktør har prøvet fordelene på egen
krop. ”Det er utrolig behageligt”,
udtaler hun, ”og så ser det godt ud”.
Hun har både oplevet fordelene ved at
have en bæltepung, ”for så kan jeg altid
slæbe rundt på et eller andet der stikker
ud fra min krop”, og hun er mindst lige
så vild med at gå med sokker i sandaler,
”for så får jeg våde fødder når det
regner uden at skulle tage skoene af”.
Begge dele synes hun er brandsmart.
Det er hun ikke den eneste der synes.

Øjenvidnet
Sokker i sandaler er Jannie Candie
Jørgsens foretrukne 70’er accessory
mens hun ikke går så meget med
bæltepung, ” men det hænger afgjort
sammen som koncept”, medgiver hun.
Hun kan nemlig ikke nøjes med en
bæltepung, og selvom hun har
overvejet en Fjällräv, er valget nu faldet
på en ”Afrika handbag”, som Jannie
smider det hele ned i, for sidelommer
var ikke opfundet i 70’erne, ”Så skal
man kun rode ca. _ time for at finde
tingene i det”, forklarer hun. Jannie
synes det var praktisk dengang i
70’erne, da der også var tæer i
sokkerne, så hver tå fik sin egen plads.

Jannie med sin sæk, sokker i sandaler og redaktørens ditto.
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Sådan nogen tåsokker stak man ned i
sandalerne. Jannie overvejer nu at iværksætte
en kampagne for indførsel af tæer i sokkerne i
sandalerne.
Kampråbet bliver:
”Tæerne ned i sokkerne -
sokkerne ned i sandalerne - ju!”.

Dagens tilbageblik

Mads Bischoff, Trine Naja og Mette Spire i
flot 70’er-afrikanerform

Kræmmeren

Haves: Lillesøster

Ønskes: Øl

Kontakt: Dan i den røde varevogn

Karibu nyumbani

Kvinde, ingen alder, lyst hår, brune
øjne, går tit med gamacher og rød
kanga der aldrig bliver vasket. God
til at massere og afspænding.
Søger sød fyr fra Tanzania,
Tangaområdet, nærmere betegnet
Moheza. Tidligere musiker i
Tatunane, trommeslager og sanger,
omkring 40 år, gerne rastahår, ikke
for langt,
Kontakt Helle-Maj i det blå iglotelt,
tredje række på bakken.


