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De jeugd van tegenwoordig lui? Dan ken je Stien Edlund, net 
zeventien, nog niet. Ze is de grootste TikTok-ster van ons land 
met meer dan 1,6 miljoen followers (and counting), heeft 
zo’n 75.000 volgers (and counting) op YouTube, tekende een 
contract bij VTM Kids en Warner Music Belgium, ontwierp 
eigen merchandise, liet haar naam als merk deponeren en 
lanceert nu een kledingcollectie met ZEB. Tussendoor doet 
ze ook nog intensief aan sportaerobics en moderne dans en 
maandag begint ze aan haar laatste jaar middelbare school. 
Druk is een understatement.
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vroeg samen een collectie te ontwerpen. 
“Ik zei meteen ja. Een eigen kledinglijn is 
altijd een grote droom geweest. Ik ben 
dagelijks met kleding bezig: zo denk ik 
voor mijn TikTok-video’s altijd goed na 
over welke outfit ik bij welk liedje ga 
aantrekken.”
“Tijdens de meetings mocht ik over mijn 
stijl praten, wat ik graag zou willen, kie-
zen uit leuke quotes … Een ontwerper 
zette die ideeën om in kledingstukken 
waarover ik mijn mening mocht geven. 
Het is een uitgebreide collectie gewor-
den, naast kledij zijn er ook schoenen en 
accessoires: petten, een tasje, boekjes …” 

De collectie van Stien Edlund
is momenteel verkrijgbaar bij
ZEB. Prijzen vanaf 34,99 euro

voor een T-shirt tot 69,99 euro
voor het biker jacket.

www.zeb.be

Hoe omschrijf je je eigen stijl?
“Redelijk sportief, urban, jong en met 
veel rood en roze.” 

Heb je een favoriet stuk in de collectie?
“Ik kan niet kiezen. Maar het zwarte 
jurkje met de trui die ik voor de foto aan-
had, vind ik wel een heel leuke outfit. Ze-
ker gecombineerd met die glittersokjes.”

Wordt dat je terug-naar-schooloutfit?
“Ik trek sowieso iets uit mijn eigen 
collectie aan, maar wat zal van het weer 
afhangen. Als het koud is, een broek. 
Anders een rok of jurkje.”  
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f ze in haar skinny een van
haar lenige poses kan aanne-
men, vraagt onze fotografe.
Het is 30 graden en Stien ruil-
de net de dikke trui en het
jurkje voor de eerste foto voor

een bikerjasje en strakke broek voor de 
tweede foto. De hitte lijkt haar niet te 
deren. Ze springt keer op keer de lucht 
in, loopt een skateramp op en af en blijft 
lachen. De tiener lijkt in het echte leven 
even vrolijk als op TikTok, de videoapp 
die tot voor kort Musical.ly heette en die 
haar beroemd maakte (bij vooral jonge 
meisjes). Zo beroemd dat ZEB haar 
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