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1. “In de winter leef ik echt in 
deze Jolie Turtle Maxi Dress. 
Het liefst draag ik ’m met m’n 
nieuwe Isabel Marant-boots. 
Simpel en classy tegelijk.”

2. “Onderweg naar een  
familieweekend. Ik draag 
mijn NIKKIE-rok en cropped 
top, met mijn oversized vest, 
afgestyled met de boots van 
Isabel Marant.”

3. “Na een zeer intensieve 
fotoshoot vieren we in de 
avond de verjaardag van mijn 
lieve vriendje Fred van Leer. 
Altijd gezellig met hem!”

4. “Voor het programma  
Holland’s next top model 
heb ik samen met mijn team 
de modellen gecast. Alle 
finalisten hosten events in 
mijn NIKKIE Brand Stores. 
Tijdens de opnames draag ik 
de Megan Studs Coat uit 
mijn eigen collectie.”

5. “Het weekend inluiden 
met twee van mijn favoriete 
statementitems: mijn zilveren 
boots van Balenciaga en 
rode leren rok uit mijn eigen 
collectie. Ik combineer hem 
met een basic truitje en 
zwarte choker.” 

‘Het weekend luid 
ik in met 

twee favoriete 
statementitems’ 
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Nikkie’s fashion diary
‘In de winter lééf ik in deze maxidress!’

BUSINESSBABE NIKKIE PLESSEN 
GAAT VAN AFSPRAAK NAAR 
AFSPRAAK EN HOUDT VOOR 
GRAZIA EEN DAGBOEK BIJ MET 
HAAR FASHION-HIGHLIGHTS. 
WELKE WAREN DAT DE 
AFGELOPEN WEKEN?
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6. “De eerste echt koude dag 
van de herfst, dat betekent een 
lange broek, sweater en fake fur. 
Voor een beetje colourblocking 
combineer ik de look met mijn 
petrolkleurige Hermès-bag.  
De bordeauxrode boots uit mijn 
collectie matchen perfect bij 
mijn vintage jas!”

7. “Dit prachtige schilderij heb 
ik afgelopen maand van mijn 
ouders gekregen. Zo mooi en 
ontzettend lief! Ik draag hier de 
Jacky Oversized Dress uit mijn 
Main wintercollectie.”

8. “Het is zover! De nieuwe  
NIKKIE SPORTSWEAR ligt 
vanaf nu in de winkel en is online 
verkrijgbaar. Comfortabel,  
sportief en stijlvol. Ik draag hier 
mijn Train To Drink Champagne 
Hoodie, Isabel Marant-laarzen 
en Chanel Lammy Bag.” 


