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1. Another day at the office. 
We zijn druk bezig met de 
nieuwe collecties en de 
fashionshow. Ik draag de 
Makenzi-rok uit de Selected 
by Kate Moss-collectie, 
afgestyled met mijn  
Balenciaga’s.

2. Ik draag het donkerblauwe 
Luki-pak, comfortabele  
AllStars en een statement 
ketting van Chanel. Ready 
for the weekend!

3. Portugal is calling... Na 
een bachelor party op Ibiza, 
is het nu tijd voor een bruiloft 
in het zonnige Portugal. 
Onderweg draag ik een 
basic T-shirt, de Makenzi 
boyfriend jacket en de 
stretch leather jacket uit de 
Selected by Kate Moss- 
collectie. 

4. Work mode is on. Onder-
weg naar de Yours Today 
studio’s en mijn avond lekker 
afsluiten met de kids op de 
bank. Ik draag een oversized 
sweater, afgestyled met mijn 
Saint Laurent-heels. 
 
5. Girls night out! Een gezellige 
dinner party bij Palladium op 
het Leidscheplein met ons 
hele team. Palladium was fully 
booked, het feest kon begin-
nen. Zo trots op deze crew!

‘Tijdens onze party  is Lil’ Kleine er ook’
3

Nikkies fashion diary
‘Cheers to the weekend in mijn lurex jurk’

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. Tijdens onze girls night out 
was ook Lil’ Kleine van de partij. 
Samen met Dave Roelvink 
maakte hij er een groot feest 
van. Wat een topavond. Ik heb 
gekozen voor een denim skirt en 
een T-shirt uit mijn eigen collectie, 
met mijn Saint Laurent-heels. 
 
7. Make-up, hair, nails: done!  
Er staat weer een fotoshoot op 
de planning, dit keer bij The 
Duchess in Amsterdam. In de 
visagie draag ik mijn Robbin 
Dress uit de Selected by Kate 
Moss-collectie voordat de shoot 
begint.  

8. November is begonnen. Dat 
wil zeggen dat we weer op zoek 
kunnen naar de coolste party 
outfits. Ik draag hier mijn N Logo 
sweater en de metallic Reaghan 
skirt.
  
9. Na RTL Boulevard dineren we 
met vrienden bij The Duchess  
in Amsterdam. Cheers to the 
weekend in mijn navy lurex jurk 
en zwarte NIKKIE bikerboots. 
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