


Trendloze, handgemaakte dameskleding in een eigen
geometrische stijl. 

Beleef een unieke paservaring in onze huiselijke showroom en verwen
jezelf met een handgemaakt stuk speciaal voor jou gemaakt in eigen
atelier.

Slow fashion 100% handmade in Belgium



W I E  I S  

E V A  S C H A L C K E N S ?

Al van toen ik nog in de opleiding modeontwerp zat, wist ik
dat ik de dingen op mijn eigen manier wilde aanpakken.
Geen 4 collecties per jaar, maar een tijdloze en trendloze
collectie die mee groeit met de jaren.

Ik maak kleding voor dames waarin ze zichzelf graag zien en
waarin ze graag gezien worden. Kleding die je kan dragen
voor elke gelegenheid of het nu werk, een etentje, theater of
een feest is.

Ik wil een duurzaam modelabel uitbouwen volgens het
principe
BUY LESS, CHOOSE WELL & MAKE IT LAST:dat wil
zeggen geen trends volgen maar eigen trends creëren,
kleding maken die lang mee gaat (made to last), die je kan
laten repareren of veranderen. 

Werken volgens het zero waste principe – dus zoveel
mogelijk resten opgebruiken en zo weinig mogelijk afval
creëren.
De stoffen die ik gebruik zijn allemaal “end of roll” –
resten van andere modehuizen die ze teveel ingekocht
hebben en die anders gewoon weggegooid zouden worden.

 



De klant staat centraal, persoonlijk contact met mijn
klanten is voor mij een must. Bereid je dus voor op een
unieke ervaring in een showroom die barst van het
huiskamergevoel, met zeteltjes waar eerst een gezellige
babbel wordt gedaan en een koffie wordt gedronken. Als
klant voel je je direct volledig op je gemak.

Elk ontwerp is gekenmerkt door de typische geometrische
stijl en met de hand gemaakt in België in eigen atelier met
respect voor de
mens en de natuur.

Je hebt een uniek kledingstuk, speciaal voor jou gemaakt.
Door het unieke concept heb je als klant de mogelijkheid
om mee te werken aan je outfit door mee de kleuren- en
stofcombinatie te kiezen.

Je kan komen kijken, kiezen en passen in de showroom
waar de collectie mooi is tentoongesteld. 

Door enkel te maken wat er wordt besteld heb ik geen
overstock en geen productieoverschotten.
Zo probeer ik mijn steentje bij te dragen aan een properdere
en meer transparante modewereld.





Mijn oma wakkerde bij mij het vuur aan voor handwerk. Ze
leerde me borduren, breien en haken.

Toch ging ik later een hele andere richting op ook al
droomde ik stiekem wel van een job in de mode.

Na mijn studies als vertaler trok ik met mijn man naar
Engeland. We bleven er bijna 9 jaar en ik had er tal van jobs
die op zich wel leuk waren, maar de job van mijn leven zat
er niet bij.  

De eerste jaren woonden we op het platteland.
De laatste 5 jaar trokken we naar Londen, een stad die voor
altijd mijn hart heeft gestolen.  Om de link met deze
prachtige stad toch wat te behouden heb ik elk stuk uit mijn
collectie genoemd naar een Londens metrostation.

Terug in België was hét moment om te gaan doen waar ik
altijd van gedroomd had – kleren ontwerpen en maken. Na
een opleiding patroontekenen en modeontwerp startte ik
mijn eigen zaak waar ik mijn eigen collectie verkoop.





D E  C O L L E C T I E

Alles wat Engels is en Londen ademt, daar heb ik mijn hart
aan verloren. De architectuur van de moderne gebouwen in
Londen, etalages in de grote winkels, de mensen op straat,
de musea, de schaapjes in de Engelse
countryside… wat een bron aan inspiratie. Hier kan ik
eindeloos mee verder.  

Ik heb er dan ook voor gekozen om elk stuk uit de collectie te
vernoemen naar een Londens metrostation. 
Maar het is toch vooral de architectuur die de look van mijn
ontwerpen bepaalt. Het lijnenspel in gebouwen, daar kan je
zoveel mee.
Geometrische vormen zijn dan ook een rode draad in mijn
kleding.

Zelf een geboren city girl zie ik mezelf echt wel flaneren
in de stad in deze kledingstukken. Ze zijn ontworpen en
gemaakt om zowel elke dag te dragen of te combineren met
een accessoire of ander kledingstuk om uit
te gaan ’s avonds of voor een specialere gelegenheid.
De collectie is onderverdeeld in 3 thema’s - READY TO
WEAR - LET'S PARTY en FINISHING TOUCH.







READY TO
WEAR
In de READY TO WEAR collectie vind je alle basisstukken die
je nodig hebt om een tijdloze garderobe uit te bouwen.

Alle stukken zijn onderling combineerbaar en je creëert zelf
je eigen look al naargelang welke stoffen je kiest om ze in te laten
maken.  

Ideaal voor de vrouwen die op zoek zijn naar een stijlvolle, tijdloze
garderobe om elk moment van de dag te stralen.

De meeste stuks kunnen zowel gemaakt worden in meer winterse
stoffen alsook zomerstoffen.











"Confidence is 

the best fashion

accessory."

V I V I E N N E  W E S T W O O D











EVERYTHING 

you do 

IS A SIGNATURE

of yourself. 

SO SIGN IT WITH

 style.

 













"Style is knowing who

you are, what you

want to say, and not

giving a damn."

O R S O N  W E L L E S











"Clothes are 

just like 

friends, 

you want 

QUALITY 

not 

QUANTITY."

 











"SIMPLICITY

is the 

KEYNOTE

of all true

ELEGANCE."

C O C O  C H A N E L







LET'S PARTY
Al naargelang in welke stof je een stuk laat maken wordt het
een echte party outfit. Het is mijn bedoeling dat je de kleding lange
tijd gaat dragen en niet gewoon 1 keer voor een feestje. 

De stukken zijn dan ook zo ontworpen dat je ze ook na het feest
nog veel kan verder dragen – apart of in combinatie met stukken
uit de ready to wear collectie of je eigen kleerkast.







"The worst fashion

faux pas is to 

look in the mirror

and not see 

yourself."

I R I S  A P F E L











"I love pieces that 

are also conversation

starters."

G A R A N C E  D O RÉ











"Fashion is

architecture,

it is a matter

of proportion."

C O C O  C H A N E L



FINISHING
TOUCH
En om je outfit helemaal aft e maken heb ik er nog een paar
accessoires bij ontworpen.

Een mooie stola om je feestjurk meer cachet te geven en een
mooie ceintuur geïnspireerd op de Japanse obi belts.

Ook hier geldt dat je deze stuks ook perfect apart kan
dragen – draag je stola eens op een jeans met een t-shirt voor een
dagje shoppen.

Of op de broek Victoria en bloesje Marylebone om je werkoutfit op
te vrolijken.
Ook de ceintuur kan je niet enkel op een mooie jurk dragen,
maar ook mooi combineren met een mooie gebreide cardigan van
Ramona C en de broek Victoria.

Met een beetje verbeelding kan je eindeloos variëren met
maar een beperkt aantal kledingstukken.
Je hoeft ook niet elke keer op zoek te gaan naar iets
volledig nieuws. 

Als je een model van broek hebt dat goed past en waar je je goed
in voelt, waarom zou je dan alle winkels afschuimen om iets
anders te
vinden?  Laat ze eens maken in een andere stof en je hebt alweer
een totaal andere look.



Je creëert rust in je hoofd en in je kleerkast, door niet
eindeloos nieuwe dingen te kopen waar je dan niets voor
hebt om op te combineren, maar door basisstukken te
hebben waarvan je weet dat je er veel combinaties mee kan
maken en je niet weer elke dag die keuzestress hebt.

Ik help je met veel plezier in het kiezen van het juiste
stuk en de stof om zo jouw garderobe aan te vullen met
tijdloze stuks waar je jarenlang van kan genieten.

Omdat er in het Waasland nog veel creatief talent zit, werk
ik ook samen met Andrea en Rudy van Ramona C – een
breigoed label uit Belsele.

Hun collectie sluit perfect aan bij de mijne. Een mooie
cardigan of trui mag niet ontbreken in je kleerkast. Je kan de
stuks passen bij mij in de showroom en dan kijken we welke
kleur het best past bij de andere stuks. 

Alles kan gemaakt worden in een ruim gamma aan kleuren.
Ik bestel bij hen en twee weken later kan je je breigoed
komen afhalen.

Ook Kaat De Hooghe is zo’n lokaal creatief talent. Haar
handgemaakte riemen zijn een perfect match met mijn cape
Notting Hill Gate. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.











BROEKEN                            p. 62

ROKKEN                              p. 63

TOPS                                   p. 64 - 66

JURKEN                               p. 67 - 69

JUMPSUITS                         p. 70

JASSEN                                p. 71 - 73

ACCESSOIRES                    p. 74 - 75

I N  D E T A I L



Deze wijde broek Victoria is de perfecte basis voor je

tijdloze garderobe. Er is een lange en een korte variant.

Je kan ze combineren met alle tops uit de collectie alsook

het breigoed, de cape en de jassen. 

Uitvoerbaar in zowel zomer- als winterversie.

Prijzen: lange versie vanaf 326,00€  

             korte versie vanaf 318,00€ 

Prijzen zijn inclusief 2 pasbeurten 

VICTORIA



Op het eerste zicht een gewone rechte rok, maar de

mooie geometrische lijnen maken hem toch weer

speciaal.

Perfect voor het werk of in het weekend.

Kan zowel in zomer- als winterversie gemaakt worden.

Combineer hem met de top Wimbledon voor een

sportievere look of met het bloesje Marylebone voor een

meer geklede look.

Prijs vanaf 372,00€ (inclusief 1 pasbeurt)

BANK



Stijlvolle top in stetch stof met mooie geometrische belijning

en sierstiksels in contrasterende kleur.

Zomer- en winterversie beschikbaar.

Prijs: lange mouw 152,00€ 

         korte mouw 147,00€ 

WIMBLEDON



Bloesje met asymmetrische halsuitsnijding.

Combineer zowel met de broek Victoria als met de rok Bank.

Verkrijgbaar in verscillende kleuren en stoffen.

Prijs 203,00€ (inclusief 1 pasbeurt)

MARYLEBONE



Met zijn elegante halsuitsnijding kan je deze top zowel elke

dag aan als ook heel feestelijk maken. 

Er is keuze uit verschillende stoffen.

Prijs 168,00 € 

        

REGENT STREET



Een omkeerbare zomerjurk met een unieke geometrische

halslijn.

Deze jurk komt in 2 lengtes. De lange versie heeft 2

zijsplitten.

Standaard komt er een ceintuur bij in dezelfde kleuren als

de jurk.

Deze jurk is echter ook heel mooi in combinatie met de

ceintuur Liverpool Street.

Prijs lang 248,00 €

        kort  235,00 € 

Prijzen zijn inclusief 1 pasbeurt

HOLLAND PARK



Een stijlvolle hemdjurk met mooie details aan de mouwen en

op de rug.

Je kiest zelf hoe opvallend je de details maakt door de keuze

van de stoffen.

Prijs vanaf 455,00 € (inclusief 2 pasbeurten)

        

KEW GARDENS



Een eenvoudig maar door de geometrische belijning toch

een heel speciaal jurkje.

Het kan je perfect little black dress worden of kies een

andere kleur als dat beter bij jouw past.

Draag er over dag een jasje of cardigan over voor het werk

en 's avonds ben je instant gekleed voor een etentje of een

avondje uit.

Heel mooi in combinatie met kort jasje South Kensington.

Prijs vanaf 466,00 € (inclusief 2 pasbeurten)

       

MONUMENT



Met een jumpsuit ben je instant aangekleed. Bij dit ontwerp

ligt de nadruk op de mouwen. Je kiest zelf de combinatie van

de stoffen. Je kan het zo sober of zo bont maken als je zelf

wil. 

Deze jumpsuit is tot in de puntjes prachtig afgewerkt met

blinde knoopsluiting, ceintuurlussen en achteraan een mooi

geïncrusteerd zakje.

Heel gekleed met een mooie hak of net wat meer casual met

een platte schoen of sneaker. Met deze jumpsuit kan je

overal naartoe.

Prijs 668,00 € (inclusief 1 pasbeurt)

        

CAMDEN TOWN



Met deze cape maak je echt een statement. Je kan hem

dagelijks dragen voor het werk, op je fiets op een droge

herfstdag. Of je kan er direct een conversation starter van

maken als je hem over je feestjurk draagt. Je bent zeker de

talk of the evening.

Ook perfect om je warm te houden terwijl je van thuis uit

werkt en je bent ineens aangekleed voor je online meeting.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren en stoffen. Je kiest zelf

je combinatie uit de voorraad stoffen.

De cape heeft 2 ingewerkte zakken vooraan en is gevoerd.

Prijs 459,00€ (taille uniqua - past van maat 34 tot 46)

NOTTING HILL GATE



Deze jas met kimono mouwen kan je het hele jaar door

dragen. Hij is lekker wijd en comfortabel. Je kan er met

gemak een dikkere trui onder dragen op koude dagen.

Deze jas past op alle stukken uit de collectie.

Er bestaat ook een korte versie van dit model. Heel pittig op

een jurk of broek / rok met hoge taille zoals de rok Bank of

broek Victoria.

Prijs lang 467,00 € 

        kort  449,00 € 

Komt  in maten 36/38 - 40/42 & 44/46 

SOUTH KENSINGTON



Deze jas mag niet ontbreken in je tijdloze garderobe. Je kan

hem het hele jaar door dragen. Hij is niet te dik, maar als het

heel koud is kan je er makkelijk nog een dikke trui onder

dragen.

Met twee zakken vooraan om je handen lekker warm te

houden en volledig gevoerd. 

Er is keuze uit 3 prachtige kleuren. 

Kan op 2 manieren gesloten worden met de ceintuur. Ofwel

een gecentreerde look, ofwel losser. Zo kan je lekker

afwisselen.

Prijs 651,00€ 

HYDE PARK CORNER



Deze stijlvolle sjaal met geometrische details is een

perfecte aanvulling op je feestjurk.

Je kan hem uiteraard ook dragen op een broek of rok om je

outfit wat extra pit te geven.

Ik maak de sjaal uiteraard in stoffen die perfect aansluiten

bij de outfit waarop je hem wil dragen.

Prijs 189,00€ 

LEICESTER SQUARE



Een mooie ceintuur maakt elke outfit af. Deze ceintuur

geïnspireerd op de Japanse obi ceinturen wordt gemaakt met

resjtes stof van de collectie. Hij kan dus perfect aangepast

worden aan jouw outfit. 

Heel mooi op een jurk, maar ook om een cardigan mee dicht

te houden. Ook mooi op een rok of broek om je outfit net dat

tikje specialer te maken.

Prijs 138,00 € 

LIVERPOOL STREET



Prijzen  kunnen variëren naargelang de stofkeuze

die je maakt.

Ik geef je uiteraard van in het begin de juiste

indicatie zo  dat je zeker voor geen verrassingen

komt te staan achteraf.

In de prijs is een aantal pasbeurten inbegrepen. Dit 

 is normaal gezien voldoende. Indien er toch een

extra pasbeurt(en) nodig is dan wordt deze

aangerekend aan 55€ per beurt.

E N  N O G  E V E N  O M  A F  

T E  R O N D E N



www.evaschalckens.be


