
 

 

 
  

SPRING-SUMMER 2017 COLLECTION 
  

The Spring-Summer 2017 collection celebrates the effortless simplicity of French style intrinsic to 

the Chloé girl.  

Crafted with a woman’s touch, the crisp and graphic silhouette evokes a summer freshness 

through planed volumes and textiles light as air.  

A sense of tailored freedom abounds in a play of boyish attitude and romantic details. 

  

“For me this collection is about going back to the roots and simplicity of French style, for effortless 

clothes in beautiful proportions.  

Square volumes and crisp fabrics keep the message strong and graphic, with a hint of floral 

innocence.” – Clare Waight Keller 

Poised for the city, the collection embraces a sartorial palette of optic white, navy, black, carmine 

red, taupe and marine blue lifted by pure shades of blush pink and pale yellow.  

The rub of suede or cotton lace contrasts smooth twill and knife pleat georgette, giving way to the 

floating ebb of printed cloque and undulating ruffled plissé.  

  

Laced and buttoned cotton lingerie creates an ultra-feminine counterpart to cargo trousers with 

patch pockets or a distinct tapered sarouel shape, as spacious romper and pinafore shapes are 

belted with an o-ring sash.  

Shorts and V-neck sweaters are finished with shirting cuffs or a cotton drawstring hem, whilst 

square neck envelope tops are knotted in bows at the shoulder or wrist.  

Topstitch borders and ‘jour échelle’ ladder trims adorn the tiers of sheer evening blouses and 

flounced slip dresses, before a passage of ruched floral print ensembles cascade from the 

shoulders in a closing gesture of nonchalant ease.   

  

The Spring-Summer 2017 collection is worn with double strap graphic leather sandals and the 

‘Faye’ backpack or ‘Nile’ bracelet bag in calf leather and suede marquetry.  

Continuing Gaby Aghion’s tradition of the Chloé Alphabet, a new charm bracelet collection bears 

the letters of each model’s given name on a gold chain.  
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 7102صيف وربيع مجموعة كلوي ل
 

فً جّو الفرنسً الذي ٌمٌّز امرأة كلوي العصرٌة.  األسلوبببساطة  7102تحتفل مجموعة ربٌع وصٌف 

 األلمشة الخفٌفةالمدروسة و المّصات خاللمن  ام فصل الصٌف المنعشةٌّ أ أنثوي، تستحضر الصّور الظلٌة

 مسرحٌة تجمع االسلوب الذكوري والتفاصٌل الرومانسٌة. فً ة التصمٌم وتفٌض حرٌّ المشابهة للنسٌم العلٌل. 

 

، األزرق الداكن، األبٌض الساطع تشملمتأنّمة لوان لوحة أ ، تحتوي المجموعة علىدنٌةُمهٌأة لألجواء المُ 

وٌتنالض  بظالل زهرٌة وصفراء فاتحة.وُمحّصنة  الرمادي الداكن، األزرق البحري، األحمر الداكن، األسود

ً المجال لماش التوٌل النااحتكان المماش السوٌدي والدانتٌل مع  ، فاسحا ًّ عم ولماش الكرٌب الحرٌري المثن

 بالكشكاش المتمّوج. المطبوع ولماش البلٌسٌه لماش الكلوكً المنموش ولتدفّك 

 

لسراوٌل الكارغو الفضفاضة  فائك االنوثة  مكّمل  تبتدع المالبس الداخلٌة المطنٌة المخّرمة والمّزودة باألزرار 

األوفروال الشورت والبٌنافور  لطعأُحكمت  ب والبارز، فٌماالمدبّ  Sarouelالـبأسلوب أو بجٌوبها المرلّعة 

ام كممن خالل أطراف األ Vوالبلوزات ذات المبّة  السراوٌل المصٌرةولد اكتملت . Oبوشاح وحلمة على شكل 

ذات المبّة المربّعة فتتمٌّز  envelopeالمطنً، أما توبات الـرباط الوصنوعة من المماش الخاص بالممصان الم

فً جزئها العلوي والزخرفات وفك تمنٌة الُمخاطة  الحوافً تزٌّنو .عند منطمتً الكتف والرسغبعُمد أنٌمة 

المزدانة بالكشاكش، وصوالً الى  Slipdressesوفساتٌن الـ افةالشفّ  السهرات بلوزاتخطوط "غرزة السلّم" 

 االزهار المطبّعة التً تتدفّك على األكتاف بتصمٌم مبعثر. 

 

الشهٌرة،  Faye، حمٌبة ظهر من خالل صنادل جلدٌة بأحزمة مزدوجة 7102تكتمل مجموعة ربٌع وصٌف 

ً مع تملٌد مصمّ  .العجل جلدوالجلد السوٌدي بحلٌتها المستدٌرة، والمصنوعتٌن من  Nileحمٌبة أو  ة موتماشٌا

ذات  الجمٌلة ساور ألّدم الدار الفرنسٌة مجموعة من احول كتابات كلوي، تم Gaby Aghionاألزٌاء 

 .المحّددة زٌاءألسماء عارضات اأالتً تحمل ة الذهبٌّ السالسل 

، وبالتالً الحصول على مالبس ةالفرنسٌ أصول وبساطة الموضةالعودة الى  تمّكننا من"أعتمد بأن المجموعة 

المستوحاة من وتحافظ االشكال المربّعة وااللمشة المجعّدة على هّوٌة المجموعة الجدٌدة سهلة التصمٌم. أنٌمة 

 .واٌت كٌلر كلٌرمة طهارة عالم الورود." المصمّ 
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