MIG OG MIT KLÆDESKAB
45-årige Rikke Hertz er rekrutteringsekspert, strategisk rådgiver, clairvoyant medie og medejer af firmaet Æon
Smykker. Her i kjole fra Sportmax, støvler fra Gucci og smykker fra bl.a. Æon.

Et af Rikkes ældste og bedste køb er vintagejakken fra Chanel. Her med blondetop fra
Heartmade, taske og støvler fra Chanel.

Jakken fra Sonia
Rykiel har fået lagt
ærmerne op og
er blevet syet til,
så den passer til
Rikke. Stiletterne
er fra Rupert Sanderson, nederdelen fra Sonia
Rykiel, og t oppen
fra Sportmax.

Smykkerne fra Æon har
alle sten med betydning.

”Jeg får syet næsten
alt mit tøj til”
Hun får gerne syet en kjole, der passer til hendes
kropsform og får tilrettet næsten alt sit tøj. Sådan sørger
Rikke Hertz for, at tøjet er velsiddende i en travl hverdag
som coach, hvor hun udstråler klassisk professionalisme
med et feminint strejf − altid i kjole og høje hæle.

Hverdag på høje hæle. Sko fra Dior, Rupert
Sanderson, Tom Ford og Alaïa.
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Skønne favoritter: dufte fra Louis V
 uitton,
Tromborg og Chloé, hudpleje fra Skin
Ceuticals, Nuxe og Miqura.

Drømmetasker. Fra Fendi,
Chanel, Louis Vuitton, Valentino, Alexander MqQueen
og Jerome Dreyfuss.
Blød pels holder Rikke varm om vinteren.
Fra Bach, Alex Pedersen og Punto.

Rikke får gerne syet en kjole, som passer specielt til
hende fra Love Lou, hvor denne kjole er fra. T
 ørklædet
er fra Dee April, og øreringene fra Æon. Rikke er især til
pasteller − s ærligt lys, støvet blå.
AF RIKKE AGNETE DAM. FOTO: LEA JESSEN.

Businesscoach Rikke Hertz:

Hvad kendetegner din stil?
– Klassisk og som regel altid kjole, aldrig bukser. Kjoler fremhæver ens femininitet på en god måde, og når
man som jeg er forholdsvis lille med mange former,
passer en kjole godt. Jeg synes, det er befriende at
være feminin, og jeg går altid i høje hæle. Desuden får
jeg syet næsten alt mit tøj til, så det sidder ordentligt.
Hvad er din typiske hverdagsuniform?
– En kjole og høje sko eller støvler. Jeg klæder mig
efter anledningen, og har jeg møder og klienter, skal
mit tøj ikke larme ved f.eks. at være for udringet, men
man kan fint lade personligheden skinne igennem.
Hvilke designere inspirerer dig?
– Jeg holder meget af Valentino, Chanel, Louis Vuitton og Max Mara, der alle står for klassisk kvalitet og
smukke metervarer. Derudover er jeg virkelig glad for
det danske kjolemærke, Love Lou. Designeren, Louise
Enemark, og jeg finder i fællesskab ud af, hvad jeg
skal have, og så retter hun det til, så det passer til mig.
Hvor shopper du?
– Med en størrelse 35 er det svært at finde sko, så jeg
køber dem alle hos Kassandra, hvor indehaveren,
Mette, kender min smag og køber ind efter den. Derudover shopper jeg især hos Birger Christensen.
Hvad er prikken over i’et i dit look?
– Mine smykker fra Æon, der er spirituelle smykker,
som jeg vælger ud fra sindsstemning eller den energi,
jeg vil udsende. De er håndlavede og enkelt designet
af guld, ædelstene og krystaller. Og i dag har jeg f.eks.
rosenkvartz på, som udsender kærlighedsenergi.
Hvad er dit bedste budgettrick?
– Du kan finde gode ting i Zara, særligt på ferie i Spanien, hvor det er billigere end hjemme, og der er et
endnu større udvalg – her har jeg sammen med mine
døtre på 26 og 22 år fundet gode ting.
Hvad er dit næste køb?
– Jeg køber gerne en pels hvert år, for da jeg var
alenemor, fik mine veninder smukke gaver af deres
mænd, mens jeg ikke fik nogen. Så jeg tænkte: ”Det
må jeg selv sørge for” og har siden hvert år sparet
sammen til en pels, enten dyr eller billigere, afhængig
af, hvad der kunne lade sig gøre.

RIKKES TIPS TIL STIL OG SHOPPING:

Workwear. Kjole og støvletter i
 ikkes yndlingsnuance, en douce
R
lyseblå, med tørklæde fra Dee April.
Smykkerne i montrerne er fra Æon.
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 Få syet en kjole, der passer til netop dig. Alle
kroppe er forskellige, og det gør en kæmpe
forskel at have et stykke tøj, der passer perfekt.
 Sørg for at give det tøj væk, du ikke bruger
– det giver god karma at gøre andre glade for
det, der alligevel bare hænger i din garderobe.
 Køb få, tidløse ting i god kvalitet, og suppler
med sæsontendenser fra f.eks. Zara.
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