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Fil Rouge: het maatpak voor de vrouw 
Katrijn M annaerts is al jaren gepassioneerd door mode. Het was voor haar een uit

daging om op zoek te gaan wat zij kon toevoegen aa n de bestaande fashionmarkt. 

Het moest iets tijdloos, persoonlijks en niet seizoe ngebonden zijn. Begin 2009 is 
zij gestart met het aanbieden van maatpakken voor de vrouw. 

Na hJar stud ie architectuu r heeft Katrijn j~1 re n als Jrchitect gewerkt, tot zij de overstJp 

maakte nJar mode. Hoewel architectuu r en mode twee versch illende were lden zijn, zijn de 

raakvlakken enorm. lu ist door hJJr stud ie en werkerv:1ri ng heeft l<:1trijn veel <Ja ndJcht voor 

vorm, kleur en ve rh ouding. Fil Rouge is ontstaa n v:1nuit ee n gemis voor een kwJ litati ef en 

hedendaags z:1kel ijk pak. Een gedegen marktonderzoek bevcstigde dat slechts vijft ien pro

cent vJ n de vrouwen confect iemode past. het kleuraanbod minimaJI is en het niet mog lijk 

is per oonlijke aJnpass ingen te re~1 li se re n . Ook bleek dat een maatpak Jfkomstig van een 

ontwerper niet Jltijd voldoende tijd loos is: de keuzemoge lijkhe id is te beperkt en de model

len zijn in sommige gevJ llen te extreem. IC1trijn: " Jk zag een g:1t in de m:1 rkt. " 

Geen massaconfectie 
Bij bi nnenkomst vo lt het kled ingrek met daaraan de pasmodellcn in ve rschi llende standaard

maten direct op. De tafe l ligt bezJ:1id met stoffen. !\ Is je hicr niet slaagt. slaag je nergcns. 

Katrijn: " l<lanten kunnen kiezen uit een twee- of driedelig pak. dus bijvoorbeeld een jasjc 

met een broek of rok, een jasje met gi let en broek. et ceter:1. D,1arnaast is er een 1·uime keuze 

uit krJgen, ZJkken, mouw:1fwerking, knoopsluitingcn. knopen. pijpbreedtc. taillehoogte; all es 

kan warden aa ngepast aan de wen sen en figuurvorm vJn de vrouw. Om een zo optimJal 

moge lijke pasvorm te creeren, mee t ik vooreers t de buste. t:1il le en heupomtrck. Het basis 

pasmode l word t bepaJ ld. Van hieruit ve rfijn ik verder de maten. zoals schouderbrcedte, 

schouderdal ing, rughoogte, mouwlengte. heupomtrek en t ~1 illehoogte . Na zes weken komt 

het pak vo lledig Jfgewerkt terug van het ate lier en vindt er ecn la:1tste doorpas plaats, d ie 

nog kleine retouches toelaJt. De modelopties en pasvormcorrecties bieden vo ldocnde ruimte 

om voor iedere vrouw ee n persoonl ijk pak te vinden. lk kan het ook volledig naar wen 

ontwerpen. De pJkken word n in Du its land gemaakt, dit maakt ze tot een kwalitatief hoog 

Europees product en geen massJconf ectie. Een prettige bijkomstigheid is dat de aangeboden 

stoffen verschi llende jaren na te bestel len zijn, wat vol led ig p:1 tin mijn vis ie." 

Handtekening 
Een pak van Fil Rouge is te herkennen aan een subtiel - hoe kan het ook ~inders - rood bies

je aan de binnenzijde van het pak 6f een vol ledig rode voeri ng. KJtrijn : " Door de opleiding 

kleur- en stij lconsulent kan ik mijn klanten ook ecn goed kleur~1dvies geven en wee t ik op 

gepa te wijze hun figuur te accentueren. 0 k observeer ik elke klan t goed voor bijvoorbeeld 

een goede verhoudi ng tussen de vest- en roklengte. Een voorovergebooen houding vraagt 

een aJnpa sing van de pa vorm." 

Weg met de wegwerpmaatschappij 
"Een goed passend pak i zeer functioneel en duurzaam. Het gaat jaren mee en afhankelijk 

van je acccssoires kun je een p<lk heel divers stylen. lk wi l met Fil Rouge een statement 

maken tegen de wegwerpmaatschappij waarin wij leven en het overaanbod van kleding. 

Met minder meer! Een tweedelig pak is vanaf € 750,- te beste llen, de stofkeuze be"invloedt 

uiteraard verdcr de prij ." 

www.katrijnmannaerts.be 
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