
Mode i Rosa Huset

DEN 7 NOVEMBER VAR DET TRE SKÖNHETER OCH ETT ”ODJUR” I ROSA 

HUSET! GLATT OCH TREVLIGT VISADES KLÄDER FRÅN LÅNGÖ MODE.



Rosa Huset är 
tomt och 
innehållslöst 
som en påse 
om man inte 
fyller det med 
något!

Gästerna 
strömmar in! 
Kö långt ut på 
gatan! Det blir 
fullt i lokalen. 
Finns det 
hjärterum så 
finns det 
……!!



Noggranhet är en 
dygd! Registrering 
sköts av proffs!

Här är också 
ett proffs! 
Wakeem från 
Långö Mode. 
Snygga, fina, 
moderna och 
praktiska 
kläder hade 
han med i sin 
garderob. 
Rimliga priser! 
Mycket trevlig 
presentation av 
honom vid 
catwalken!



Laila, pigg och glad 
presenterade Wakeem
denna sena eftermiddag. 

Här presenterades strumpor och 
näsdukar på klaviaturen! Obs! utan 
noter! Vi tog det piano!



Som sagt fullt 
hus! Varmt och 
gott i stugan! 
Förväntansfullt 
väntade vi alla 
på kvällens 
modeshow!



En blomma bland blommor 
visade upp en tjusig poncho. 
Varm och go´nu när kylan 
kryper in på knutarna!



En rundringad tröja i svart och grått i olika nyanser. I handen är 
det en liknade tröja men gråtoningen är mörk upptill och ljusare 
nertill. 



Randig tröja och passande rödlila 
vinterjacka. Lätt och mjuk jacka. 



Tittut!

Vår käre Gunnar är för härlig! 
Snygg tröja uppvisades med glad 
bravur!



Många olika kläder visades 
upp. Lite trångt mellan bord 
och vägg! Men med smidighet 
klarades det hela galant! 

Varm 
vinterjacka 
också lätt 
och 
smidig. En 
svart tröja 
med glitter 
i garnet. 
Snyggt! 



Mönstrad färgglad 
tunika. Fanns även i 
gråton.

Kvällens 
Trumslagarflicka! En mjuk 
och skön ”cardigan” med 
dragkedja försvann snabbt 
från Wakeems lager! 



Gunnar demonstrerade sköna fritidskläder. 
”Canada” skjorta enormt mjuk under arbetsväst
och varm jacka samt sköna praktiska byxor. 



Rött passar alltid till svart och tvärtom. Regnjackan till höger i bild gav nästan en 
skinnlook alls ingen plastkänsla i den. Mycket snygg!



Lite Grännakänsla i denna 
glada kreation! Fanns även 
lite längre med fickor!



Att denne glade man 
är en väl 
sammansatt gube är 
ingen nyhet! En 
riktigt schysst 
träningsoverall och 
”matchande” skor så 
var kvällen räddad! 
Många skratt blev 
det! Underbart!



Ingabritt ansvarig för denna trevliga kväll tackar 
modellerna med en vacker blomma! Inga 
Parisgager här inte men alla är så glada och 
nöjda med kvällen! 

Nu blir det rusning till olika 
klädställningar. Lite 
melodivatten hör till!



Nu skall 
kroppen få sitt! 
Goda räkmackor 
från lokal 
producent samt 
kaffe med gott 
doppa!  



Sammanfattningsvis så var det en riktigt lyckad kväll! 
Trevliga, bekväma samt prisvärda kläder från Långö Mode. 
Föreståndaren Wakeem Akhtar gav en positiv bild av sitt 
material och hoppas naturligtvis få besök i sin affär på 
Borgmästargatan mittemot biblioteket i Karlskrona. Alla är så 
välkomna!
Ännu en riktigt bra sammankomst i Rosa Huset! Berätta, 
skryt gärna, för vänner och bekanta hur bra vi har det! Nya 
och gamla medlemmar välkomnas med öppen famn! 
Tack och hej för denna gång.

PA


