
 

De Capsule Wardrobe Piramide: 
28+2 kledingstukken voor het hele jaar 

 

De Piramide-onderdelen 

1 Blazer 

Handig voor het voor- of naseizoen als jasje, voor naar je werk. Zeer netjes over een jurkje, stoerder 
over een jeans. Ga voor een lange of korte, naar gelieve, maar zorg wel dat 'ie een beetje getail-
leerd is - tenzij je voor de boyfriend look gaat. Een kimono is ook een idee. 



 

2 Jurkjes 

Zoek er twee uit waarmee je het hele jaar kunt doen: één nettere, voor de bekende bruiloften enzo, 
en eentje voor de zomerse dagen. Eén hiervan kan prima in een kekke print, de ander zou ik wat 
strakker/rustiger houden. De tweede jurk kan eventueel een langer exemplaar zijn, als je dit prettig 
vindt. Ben je geen jurken-persoon, dan kun je ook denken aan een net pak of jumpsuit. 

3 Jassen / Vesten 

Ik zou gaan voor een warme winterjas of parka voor op de fiets, een korter jasje (bijvoorbeeld van 
leer) en een langer vest, maar hier zijn de mogelijkheden en combinaties eindeloos. Draag je bijna 
nooit jassen, dan kun je ook twee vesten kiezen. Een denim jack is ook een idee, maar zorg dat er 
tenminste één jas tegen de regen kan. 

4 Warme bovenkleding 

Zomer of winter: het Nederlandse weer vraagt toch echt om wat warme basics. Kies hierbij voor 
zowel 'n dikke (col)trui als een wat lichtere voorjaarssweater. Door met verschillende halsjes te wer-
ken (boothals, V-hals) kun je deze items ook goed combineren met een vest, een t-shirt of een blouse. 
Ga voor een hoodie als je je graag iets stoerder kleedt. 

5 Onderkleding 

Ook hier is het goed na te denken over je persoonlijke stijl: ben je meer een rokjesmeisje, dan zou 
je meerdere broeken kunnen vervangen door rokken van verschillende lengtes en stijlen. In de pira-
mide staat een kokerrok, omdat die heel veelzijdig is, maar als jij meer hebt met A-lijn - go for it! Kies 
in ieder geval ook voor een leuke short in een neutrale kleur voor de zomerse dagen. Een nette 
pantalon zou ik ook aanraden; chino's of slacks zijn handig op warmere dagen en kun je met knie-
kousjes dragen als het kouder is. Vergeet een goede jeans niet! Varieer in je selectie met pijplengtes, 
dessins, textielsoorten, slim fit of juist flare enzovoorts. 

6 Multi-tops 

De zesde laag bevat bovenstukken die je op meerdere manieren kunt dragen. Een polo past bij 
deze groep, maar ook een button-down shirt, een tuniek en shirts met korte mouw of zonder mouwen. 
Ik zou gaan voor 2 t-shirts (waarvan eventueel één polo / shirt met kraag), 2 lange-mouwen alles-
kunners zoals een jeans shirt en een blouse, een spaghettitop / straptop en een tanktop / singlet. T-
shirts kun je dragen onder een vest of blazer, maar op een warme dag ook 'los'. Een mooie straptop 
op een pantalon is perfect voor een etentje. 

7 (paar) Schoenen 

Minimaal handig om te hebben zijn een paar slippers, sandalen, pumps, sneakers, instappers, veter-
schoenen en enkellaarsjes. Maar ook dit hangt natuurlijk weer sterk af van je stijl. Zie ook de blog! 

Hoe je te werk gaat, lees je hier: 

http://minimalistdutchie.com/2018/06/26/capsule-piramide 
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