
 

 

 
  

SPRING 2017 COLLECTION 
 
 The Chloé collection for spring 2017 channels the casual elegance of California, inspired by the 

nostalgic and rustic spirit of its hills and desert canyons.  

 

Noble materials are interwoven with workwear elements and a long, tapered silhouette that 

balances effortless tailored separates with a cascade of delicate layers that float around the body. 

Fringe, tassel and lacework elements perpetuate soft movement throughout as graphic stripes, 

checks and vegetal prints are nuanced with an antique, textured appeal. The palette warms from 

signature Chloé shades of blush, white and powdery desert tones through to warm oranges, rose 

pink, maroon, and navy blue.  

 

Touches of military detailing lend a boyish ease to high summer separates, as cotton lacing, patch 

pockets, and goldtone buttons adorn cotton blouses, blazers, and city shorts. ‘Gaucho’ capes and 

ponchos in felted wool or artisanal textile knitwear are layered with striped linen boot-cut flares or 

tiered column gowns in silk georgette. Men’s poplin shirting is extended into bibbed drawstring 

shirt-dresses edged with delicate pintucks and a pineapple effect broderie anglaise, while high-

waisted trousers are traced with topstitched tabs and finish with a tapered button cuff. Delicate 

crepe gowns with wide bell sleeves and shirred cuffs are nipped at the waist or fall in undulating 

tiers, at times embellished with palm frond fil coupé or contrasting sunflower and cherry-

embroidered rick rack lace. Elsewhere a knotted suede tunic and shorts accent the collection with 

a raw, laidback sophistication.  

 

On foot, cut-out block heeled booties are trimmed with laced eyelets and triple strap sandals 

feature delicate bow detailing.  

 

The iconic ‘Faye’ bag is inlaid with fiery panels of snakeskin or transformed as a petite backpack, 

and the ‘Drew’ is traced with a decorative lasercut pineapple motif.  

Debuting for Resort 2017, the new ‘Mily’ bag in goatskin features both chain and calfskin straps 

and an iconic golden turn-lock. 
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 7102 مجموعة كلوي لربيع
 

الطرٌك ألنالة كالٌفورنٌا البسٌطة المستوحاة من تاللها الرٌفٌّة وأودٌتها  7102تمّهد مجموعة كلوي لربٌع 

 الصحراوٌة.

 

مع عناصر المالبس المخّصصة لألعمال البدنٌة والٌدوٌة وصورة ظلٌة طوٌلة ومدبّبة،  تتداخل المواد الرالٌة

 ات الناعمة التً تطفو حول الجسم.تُوازن بٌن المطع المنفصلة البسٌطة والمصّممة حسب الطلب وبٌن الطبم

ط، المربّعات تولّد الشرارٌب وتفاصٌل الدانتٌل حركة خافتة فً األنحاء كافة، فً حٌن تبرز صور الشرائ

الصغٌرة والنباتات بفضل ملسمها الخشن الكالسٌكً. تمٌل لوحة األلوان الى الدفء من خالل ظالل كلوي 

 الشهٌرة، الزهرٌة والبٌضاء، كذلن تدّرجات ألوان الصحراء كالبرتمالً، الوردي، البنً واألزرق الداكن.

 

لشهٌرة والمصنوعة من الصوف المتلبّد ولماش أما لطع الكاب والبانشو المصّممة على طرٌمة "غاوتشو" ا 

الترٌكو التملٌدي، فتزدان بطبمات من الكتان المملّم واأللمشة الواسعة فً الجزء السفلً أو الفساتٌن الطوٌلة 

بمماش الكرٌب جورجٌت الحرٌري. تتحّول لمصان البوبلٌن الرجالٌة الى فساتٌن طوٌلة تشبه أسلوب المرٌلة 

ة وتطرٌز انكلٌزي بشكل األناناس، فً حٌن ُحّددت السراوٌل عالٌة الخصر من خالل بحواف مطوٌة دلٌم

عروات أنٌمة وأزار أكمام مدبّبة. تم تضٌٌك فساتٌن الكرٌب بأكمامها الواسعة والمزمومة عند منطمة الخصر أو 

ٌن دوار الشمس أو نتٌجة النتالض ب Fil Coupéانسدلت فً طبمات متمّوجة، فً حٌن ُزٌّنت وفك أسلوب الـ

والكرز فً لماش الدانتٌل المطّرز. أما سترة "التونٌن" المصٌرة المحبوكة والمصنوعة من جلد الغزال الى 

 جانب السراوٌل المصٌرة فتمّد المجموعة بأنالة كالسٌكٌة خالدة.

 

بثموب من  والمزٌّنة cut-outتشمل مجموعة األحذٌة على أحذٌة الكاحل بالكعب العالً العرٌض وبمصة الـ

 الدانتٌل، اضافة الى الصنادل بحزامها الثالثً وتفاصٌلها الممّوسة الدلٌمة.

 

أما حمٌبة "فاي" الشهٌرة فُرّصعت من جهة بأنماط جلد الثعبان أو تحّولت من جهة أخرى الى حمٌبة ظهر 

 صغٌرة، فً حٌن ُزخرفت حمٌبة "درو" بعنصر من األناناس وفك تمنٌة المطع باللٌزر.

مع حمٌبة "ماٌلً" الجدٌدة المصنوعة من جلد الماعز والتً تتمٌّز بسالسل وأشرطة  7102أخٌراُ ٌكتمل ربٌع 

 من جلد العجل وفمل ذهبً فرٌد.
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