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MODE SHOPPING

 C HICs stylist Csilla Vince! Nee är så där naturligt 
kreativ att hon kan skapa fashionabla små mäster-
verk av nästan vad som helst. 

– Mode för mig är en tanke om den ständiga 
förnyelsen. För mig har kläder alltid varit det sätt 

som jag bäst har kunnat uttrycka mig på. Ibland kan jag hitta 
kläder second hand som jag känner att jag behöver göra  
ändringar på och ibland hittar jag inte det jag söker i butik 
och då syr jag upp det själv, berättar Csilla och fortsätter: 

– Jag vill gärna se varje plaggs fulla potential, vissa kläder 
har jag sytt om i all oändlighet. Ibland krävs det bara små, 
små förändringar för att plagget ska bli så där fantastiskt. Det 
är som att jag tävlar med mig själv, och har jag gjort ett bra 
jobb känns det lite som att jag har vunnit.
Varför började du sy egna kläder?

– Det var en ekonomisk fråga i början, men jag har heller  
aldrig trott att du kan köpa stil för pengar. Om du kollar på  
gatan bland de coolaste kidsen så har de "esta en personlig och 

egen stil, och kollar du extra noga kan du också se att 
de alltid har några hemknåpade grejer på sig, haha.
Vilket är ditt tidigaste modeminne?

– Jag är uppvuxen i en extremt kreativ miljö och 
man påverkas ju otroligt mycket av sin omgivning. 
Min mamma sydde i stort sett alla sina kläder när jag var liten, 
och även mina. Jag kommer ihåg att jag bara kunde sitta och 
stirra på henne då hon skapade. Jag minns att jag var fem, 
sex år när jag ritade på väggen hemma och blev påkommen 
av mina föräldrar. Pappas reaktion var: ”Ungen är duktig, låt 
henne rita färdigt så ser vi vad det blir”. Det slutade med att vi 
båda två fyllde väggen med bilder från sagor. Fantastiskt va?
Du tycker fortfarande om att teckna?

– Ja, det är lite som en form av terapi för mig, en stund för 
mig själv. Jag har testat en ny teknik där man inte använder 
sudd överhuvudtaget. Det var verkligen en utmaning men 
vilka !na illustrationer jag !ck till när jag började bemästra 
tekniken. Det var riktigt coolt! 

” Man kan  
inte köpa stil  
för pengar”

” Mamma sydde 
alla mina kläder 
då jag var liten”

I CHICs stylist Csilla Vince! Nees kreativitetsboostade garderob 
!nns både hemsydda och butiksfyndade skatter. Vi kikar in!
Av Emilie Cederquist Foto Magnus Ragnvid Chammon

Csilla syr sina egna kläder:

›

”Jag älskar färgen 
på det här tyget 
och kände direkt 
att jag var tvungen 
att sätta saxen 
i det. Ytterplagg 
och klänningar 
är roligast att 
sy, och den här 
kreationen är en 
kombo av båda. 
Jag använder den 
både som klänning 
och kappa.”

”Jag älskar 
välgjorda 
platta skor.”

”Jag har en 
fäbless för 
pärlbeströdda, 
broderade och 
mönstrade 
plagg. Ju galnare 
desto bättre.”

”Rita är bland 
det bästa jag vet, 
särskilt då jag är 
ensam. Jag kan 
sitta i timtal och 
rita och knappt bry 
mig om ifall det är 
dag eller natt.”
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Hur skulle du beskriva din klädstil?
– Jag inbillar mig att jag har en lagom snygg 

och nonchalant stil så att det ser ut som att jag 
slängde på mig första bästa plagg på morgonen. 
Jag följer sällan trender men däremot har jag en 
tvångstanke om att silhuetten spelar stor roll 
från säsong till säsong.
Hur har din stil förändrats över åren?

– Jag har blivit mer självsäker, jag satsar inte 
alls lika mycket på de säkra korten och undviker 
sådant som alla vill ha. Det viktigaste för mig 
är att jag känner mig snygg, inte att alla andra 
tycker det. Man vill ju kunna titta på kort och 
känna ”Vad snygg jag var” och inte ”HUR kunde 
jag ha på mig det där”?
Hur tänker du när du väljer kläder på morgonen?

– Jag försöker alltid klä mig bekvämt utan att 
det ska se för bekvämt ut, gärna med mycket 

accessoarer och lager på lager. I mitt jobb är det viktigt att 
alltid se representabel ut. 
Vilka plagg i din garderob kan du inte leva utan?

– Tragiskt nog måste jag säga min mans kläder. Oftast faller 
allt på plats så fort jag stjäl en T-shirt eller en stickad tröja av 
honom. Jag vet inte vad det är som gör det, kanske att de är för 
stora för mig eller att de bara luktar honom?
Vad har du för shoppingtaktik?

– Jag shoppar mest inför speci!ka tillfällen eller när jag 
springer på ett fynd. Men det handlar om känslan man har  
inombords då man kommer hem tycker jag. Kommer du hem 
och inte kan vänta en sekund med att slänga på dig ditt plagg 
har du förmodligen gjort ett bra köp. 
Hur gör du för att hitta guldkornen second hand?

– Jag kan tyvärr inte förklara hur jag gör. Jag sticker oftast 
bara in handen bland galgarna och fastnar för material eller 
mönsterkombinationer. Ska du shoppa second hand får du inte 
leta efter speci!ka saker, här gäller det att se vad du hittar.
Har du något bra shoppingtips?

– KÖP! Ta hem och prova med resten av din garderob, det 
är oftast hemma du inser om plagget funkar med resten av 

dina kläder. Var smart och tänk kvalitet framför kvantitet. 
Vilka är dina favoritmärken?

– Jag älskar innovativa människor som skapar trender  
istället för att följa dem, men jag kan även gå igång på vissa 
av kedjornas massproducerade plagg. Jag älskar danska  
designer som Rützou och By Malene Birger och spanska 
Hoss. Svenska Acne, Fifth Avenue Shoe Repair och Diana 
Orving är bland mina toppfavoriter.
Vilket är ditt bästa stylingtips?

– Ett fult plagg plus ett snyggt plagg plus ett välsittande 
och formsmickrande – och så accessoarer på det. När du 
sedan är färdig kan du slänga på ytterligare ett smycke eller 
en sjal eller en väska. Bra va?
Har du något tips på hur man fyndar på rean?

– Absolut, många av mina plagg hade jag aldrig haft råd 
med om det inte vore för att de var på rea. Skriv ner vad 
det är du vill ha med dig hem och vad du behöver. Satsa på 
basplagg och sådant som du i vanliga fall inte har råd med. Är 
det superrea på jeans som sitter fantastiskt på dig? Varför inte 
köpa två par? Undvik säsongsrelaterade plagg i galna färger 
och mönster som du tröttnar på redan på bussen hem.  
Väskor är oftast bra köp, stickat och kappor likaså. 
Du gillar att gå i lågklackat, berätta!

– Jag ÄLSKAR välgjorda platta skor. Jag har precis som 
alla andra tjejer lättare att lägga pengar på klackar, men på 
senare tid har jag upptäckt att jag måste tänka om. I mitt 
jobb går och står jag oftast och kan inte motivera att göra 
detta för ofta i klackar. Ibland måste representationsskorna 
på men de åker lika snabbt av igen.
Har du speciella minnen till vissa plagg eller accessoarer?

– Vissa plagg har en rytm, en puls, som nästan smittar av 
sig redan när man sätter på sig dem. Klackar som exempelvis 
kan påminna mig om sena utekvällar, klänningar som viskar 
om romantiska middagar, smycken som berättar om resor och 
skratt med vänner. Det är skillnaden när man handlar second 
hand jämfört med i vanliga butiker. Använda plagg har alltid 
en historia och man kan verkligen känna det. ■

Köpbarometer
Senaste köp?
– En kimono från Beyond Retro. Jag 
tyckte att den såg lite naken ut så jag 
satte på en franskant på ärmarna och 
runtom nertill. Folk kommer fram till mig 
på stan och rycker i den, haha!
Bästa köp?
– Långärmade stickade tröjor. Där lägger 
jag gärna pengar så att jag vet att de inte 
nopprar sig efter andra tvätten.
Sämsta köp?
– Jag köpte en Maison Martin  
Margiela-kappa som jag trodde att jag 
skulle använda varje dag men jag har 
knappt tittat på den. Får ångest bara jag 
tänker på den. 
Dyraste köp?
– Oh wow, det måste vara något jag köpt 
utomlands. Har en tendens att glömma 
bort att utländsk valuta också är pengar. 
Drömköp?
– Ett par platta Chloé-boots. Storchefen, 
Charlotta, har ett par som är magni!ka. 

MODE SHOPPING

” Varje höst syr 
jag en kappa, det 
har blivit tradition. 
Den här gången 
satsade jag allt 
på stora volanger 
på axlarna, och 
snyggt blev det.”

”Det bästa med att sy sina  
egna kläder är att du kan få 
exakt de detaljer du vill, de  
material du vill och den passform 
du önskar. Att de dessutom blir 
unika är bara en stor bonus.”

”Smycken ska 
vara färgglada 
och/eller stora. 
More is more!”  

”Alla mina  
kläder funkar 
lika bra till 
vardag som 
till fest.” 

” Jag stjäl 
ofta min 
mans 
kläder!”


