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R
tre fashionistor med olika stil och olika sätt 
att fynda kvalitets- och designerplagg till 
budgetpris. Här får du deras bästa knep. 
Av Emilie Cederquist 
Foto Magnus ragnvid Chammon 
Hår och makeup Åsa Östergren
Köpställen på chic.se

shaTilla haR på sig:
Topp från see by Chloé. 
pris i butik: 1 300 kr. 
shatillas pris: 650 kr. 
Jeans från paper Denim & 
Cloth. pris i butik: 1 200 kr. 
shatillas pris: 600 kr. 
sandaler från prada. 
pris i butik: 3 000 kr. 
shatillas pris: 1 500 kr. 

abattista 
vi som fyndar våra designerköp
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inspiration

Rosi haR på sig: 
Klänning från Marc by 
Marc Jacobs. pris i butik:  
3 948 kr. Rosis pris: 1 100 kr. 

Elsa haR på sig:
Klänning från Givenchy. 
pris i butik: 5 000 kr.  
Elsas pris: 500 kr. skärp 
från YsL. pris i butik:  
3 250 kr Elsas pris: 10 kr. 
skor från Jessica simpson 
Collection. pris i butik:  
1 200 kr Elsas pris: 600 kr. 

›

 



Shatilla Holm
ÅLDER: 34 år. GÖR: Driver Fashionguide.se och 
jobbar med försäljning & marknadsföring inom 
mode. Bloggar på Pernillawahlgren.se. 
SÅ FYNDAR HON: Reor och utförsäljningar.

Hur skulle du beskriva din stil?
– Jag är klassisk i grund och botten men 

inspireras av allt och alla runtomkring mig 
och kan byta stil ganska ofta. 
Var brukar du göra dina fynd?

– På rea och utförsäljningar. Jag går när 
det är 50 procents rabatt och uppåt, det är 
då jag har gjort de bästa fynden. 
Var hittar man de bästa reorna?

– Det är en mix av nätsajter och fysiska 
butiker. I Stockholm går jag på Nathalie 
Schutermans och Mrs H:s reor och på nätet 
har jag hittat en del på MyTheresa.com.  
Vad har du för taktik när du reashoppar?

– Om jag snöat in på något som jag tycker 
är för dyrt väntar jag till reorna och håller 
koll på om det plagget kommer på rean och 
när den börjar. 
Vilket är ditt bästa reatips?

– Bestäm i förväg vad du ska leta efter 
och håll dig till det. Investera i bra kvalitet. 
Jag letar till exempel alltid efter klassiska 
plagg i material som siden och kashmir. 
Bästa reafynd?

– Två kashmirkoftor från Hugo Boss. Jag 
köpte dem för sju år sedan men använder 
dem fortfarande. Ordinarie pris var 6 000 
kronor styck, jag fi ck dem för 900 kr styck. 
Vad är du alltid på jakt efter?

– Väskor! Jag är galen i väskor, haha. 
Hur känns det när du har gjort ett 
riktigt bra fynd?

– Jag blir lyrisk! När jag har gjort ett kap 
på rean på något som jag har velat ha i 
fl era månader är det en fantastisk känsla. 

”JAG GÅR ALDRIG 
PÅ REA UNDER 50%”

SHATILLA HAR PÅ SIG: 
Klänning från See by Chloé. Pris i butik: 2 600 kr. Shatillas pris: 1 300 kr. 
Pumps från Louboutin. Pris i butik: 4 895 kr. Shatillas pris: 3 500 kr.

PÅ KLÄDHÄSTEN: Blus från Calvin Klein. Pris i butik: 1 500 kr. Shatillas 
pris: 300 kr. Klänningar från Emporio Armani. Pris i butik: 5 000 kr och 
5 600 kr. Shatillas pris: 2 500 kr och 2 800 kr.  Trenchcoat från Burberry. 
Pris i butik: 7 850 kr. Shatillas pris: 3 920 kr. Röd kjol från Marc Jacobs. 
Pris i butik: 3 500 kr. Shatillas pris: 850 kr. Scarf från Alexander McQueen. 
Pris i butik: 2 500 kr. Shatillas pris: 1 200 kr. Stövletter från Prada. Pris i 
butik: 4 500 kr. Shatillas pris: 1 500 kr. Väska från Botkier. Pris i butik: 
7 500 kr. Shatillas pris: 3 500 kr.  

Botkier-väska 
Pris i butik: 

7 500 kr. 
Shatillas pris: 

3 500 kr.

Calvin Klein-blus 
Pris i butik: 

1 500 kr. 
Shatillas pris: 

300 kr.

Burberry-trenchcoat 
Pris i butik: 

7 850 kr. 
Shatillas pris: 

3 920 kr. 
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INSPIRATION

Elsa Billgren
ÅLDER: 25 år. GÖR: Bloggar på Elsa.elle.se, programledare, vintage personal shopper och press- & 
PR-ansvarig på butikskedjan Beyond Retro. SÅ FYNDAR HON: Vintage. 

”JAG KÖPTE ETT YSL-SKÄRP FÖR EN TIA”
Hur skulle du beskriva din stil?

– En blandning mellan en fi lmstjärna, en 
tant och en Disney-fi gur.  
Vad betyder vintage för dig?

– Kreativitet och kvalitet. Det är en jakt, 
det är spänning och överraskningar. Det 
är fantastiskt och romantiskt med saker 
som har en historia.  
Hur gör du för att hitta guldkornen?

– Tyvärr fi nns det inga enkla knep, man 
måste gå ofta, ofta, ofta och det är det jag gör. 
Jag kollar på vintagekläder varje dag.  
Letar du efter designerkläder?

– För mig handlar det mer om att 
fynda kvalitet och arbete. Som min gröna 
40-talsklänning, det är bara haute couture 
som har den här kvaliteten idag. Vintage 
är verkligen otroligt billigt om man tänker 
på vad det här arbetet kostade när det 
gjordes. Det var en rikemansprodukt att 
ha en sådan här aftonklänning i chiffong 

på 40-talet. Men det är roligt att gå och 
rota bland alla fejkväskor och hitta en 
äkta Louis Vuitton.  
Bästa vintagefynd?

– Mina bröllopsklänningar. 
Sämsta vintagefynd?

– När man hittar designerplagg kan 
man lätt bli lite förblindad av märket. Och 
jag köper väldigt mycket som inte är i 
min storlek och hänger det på väggarna. 
Jag vet inte hur smart det är i det långa 
loppet, haha.  
Vilka är dina bästa tips för att hitta 
designervintagefynden?

– Om du vill fynda ska du alltid gå till 
butikens accessoaravdelning för folk 
har alltid haft råd att köpa dyra acces-
soarer och har gjort det också. Christian 
Dior-solglasögon fi nns ju i överfl öd och 
även designerscarves. Så börja rota i de 
lådorna, det är mitt tips. 

ELSA HAR PÅ SIG: 
Vintageklänning från Beyond Retro. Elsas pris: 
500 kr. Skärp från YSL. Pris i butik: 3 250 kr. 
Elsas pris: 10 kr. Skor från Sonia Rykiel. 
Pris i butik: 2 500 kr. Elsas pris: 1 000 kr.  

PÅ KLÄDHÄSTEN (I URVAL): 
Lång bröllopsklänning från 40-talet från Myrorna,
200 kr. Grön chiffongklänning från 40-talet från
Myrorna, 200 kr. Prickig klänning från Myrorna, 
100 kr. Kofta från Helen Bond, 100 kr. Louis 
Vuitton-väska från Beyond Retro ,1 000 kr.  
Hermès-scarf från marknad i Paris, 200 kr.   
Balmain-scarf från Beyond Retro, 500 kr. Oscar 
de la Renta-scarf från Beyond Retro, 200 kr.

Balmain-scarf
Pris i butik: 

5 000 kr. 
Elsas pris: 

500 kr.

Sonia Rykiel-skor 
Pris i butik: 

2 500 kr. 
Elsas pris: 

1 000 kr.

›

Louis Vuitton-väska 
Pris i butik: 

8 500 kr. 
Elsas pris: 

1 000 kr.



inspiration

Rose-Marie Söderlund
ålDER: 33. gÖR:  Webbredaktör på chic.se så FYNDaR hoN: nätoutlets. 

”Jag köpTe en aLeXander 
Wang-vÄska för Under HaLva priseT”

hur skulle du beskriva din stil? 
– rockig men feminin. Jag adderar 

gärna en söt detalj till en rockig outfi t, 
eller tvärtom.
Var brukar du göra dina fynd?

– på nätet! En personlig favorit är 
theoutnet.com där man ofta kan fynda 
förra säsongens designerplagg och 
accessoarer för upp till 70 % rabatt. 
svenska Mrs H har en liknande sida.
Varför gillar du att fynda på nätet?

– Man får en bra överblick och slipper 
trängsel och provrumsångest.
Vad har du för taktik när du ska 
fynda på nätreor? 

– Var ute i god tid! Börjar rean en speciell 
tid eller dag, se till att sitta bänkad vid datorn. 
när det gäller theoutnet.com brukar jag 
försöka hålla koll på när de får in nya varor, 
innan de hinner skicka ut sina nyhetsbrev.
Vad är du alltid på jakt efter? 

– Den perfekta handväskan! 

senaste fynd? 
– En handväska från alexander Wang 

för strax under halva priset.
Bästa reafynd? 

– när theoutnet fyllde ett år reade de 
ut ett antal plagg för 1 euro styck. Jag 
lyckades få tag på en klänning från 3.1 
phillip Lim som hade kostat 580 dollar! 
sämsta köp?

– Det har hänt att jag köpt något bara 
för att det varit på rea och inte för att 
jag verkligen velat ha det. Mitt råd är att 
tänka efter en gång extra, eller rådfråga 
en vän, innan man slår till.
har du något drömfynd? 

– Marc Jacobs hade en väska som hette 
sweet punk sid för några år sedan som jag 
fortfarande hoppas hitta på rea någonstans.
hur känns det när du har gjort ett 
riktigt bra fynd? 

– Fantastiskt! Jag får hjärtklappning 
och blir alldeles skakig, haha… 

Rosi haR på sig: Klänning från anna sui. pris i butik: 
4 085 kr. Rosis pris: 655 kr. skor från Jeffrey Campbell. 
pris i butik: 1 490 kr. Rosis pris: 745 kr. halsband från 
paul & Joe. pris i butik: 3 550 kr. Rosis pris: 887 kr.

på KlÄDhÄsTEN: svart kavaj från adam. pris i butik: 
4 115 kr. Rosis pris: 2 050 kr. Rosa klänning från 3.1 phillip 
Lim. pris i butik: 5 360 kr. Rosis pris: 11 kr. svart tunika 
från twenty8twelve. pris i butik: 1 915 kr. Rosis pris: 340 kr. 
Klänning från Marc by Marc Jacobs. pris i butik: 3 948 kr.
Rosis pris: 1 100 kr. solglaögon från ray-Ban. pris i 
butik: 1 200 kr. Rosis pris: 600 kr. Väska från alexander 
Wang. pris i butik: 8 710 kr. Rosis pris: 3 920 kr. 

alexander Wang-väska
pris i butik: 

8 710 kr. 
Rosis pris: 

3 920 kr.

3.1 phillip Lim-klänning 
pris i butik: 

5 360 kr. 
Rosis pris: 

11 kr. 

twenty8twelve-tunika 
pris i butik:  

1 915 kr. 
Rosis pris: 

340 kr. 
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