
2. Happy Birds válltáska a Delikatestől

A György Eszter és Salló-Szász Emőke divattervezők által mű-
ködtetett csíkszeredai Delikates műhelynél mindig érdemes 
táskát keresni, mert különleges darabokra bukkanhatunk, akkor 
is ha laptoptáskát, hátizsákot, övtáskát vagy egy igazán nőies 
válltáskát keresünk.
Az új Imprint kollekcióból szemeltük ki a Happy Birds válltáskát. 
Az Imprint kollekció különlegessége, hogy a folyamat nem ollóval 
és cérnával kezdődik. Először bogarat, madarat, csíkokat és virá-
gokat rajzolnak papírra, amely innen kerül a textilre, a Delikates 
műhelyből pedig a női gardróbokba. A Happy Birds táska nőies és 
egyszerű, praktikus és megfelelő méretű a mindennapokra. Két 
belső zsebbel és egy külső cipzáras zsebbel rendelkezik. Válltáska 
vagy kézitáska? Hordd, ahogyan szeretnéd! A lecsatolható hosszú 
pánt és az erős, állítható kézi szíjak az antik bronz szegecsekkel 
lehetővé teszik.  210 lej

10 MAGAZINVásárhelyi Hírlap  2017. július 27., csütörtök

A keresési kritériumunk az 
volt, hogy nyári legyen és 
szép, ennek természete-

sen sok kézműves darab meg-
felelt, végül mi leginkább a 

mindennapokra gondoltunk, így 
olyan nagyobb darabokat válasz-
tottunk ki, amelyek a hétköznapi 
szettjeinket dobhatják fel.

SZÁSZ CS. EMESE

Nemcsak praktikus kelléke a mindennapoknak, de öltöztet is

Nyári kézműves táskák mustrája
A táska nemcsak praktikus kelléke a minden-

napoknak, de az öltözetünk, a megjelenésünk 

szerves része is. A nyári időszakra pedig sokan 

keresik a tökéletes tatyót. Hogy milyen az? Erre 

nincs válaszunk, de szétnéztünk az erdélyi kéz-

műves piacon, és kerestük a tökéletes nyári tás-

kát. Mutatjuk, melyik ötöt választottuk. Termé-

szetesen a lista nem teljes, bővíthető.

1. Bertyó Textil Design

Ilyen például ez a Bertyó táska. A gyergyószentmiklósi Gál Beáta 
immár hét év régiséggel készít táskákat, négy éve pedig ez az el-
sődleges megélhetése is.
Textiltáskákat készít batikolással, viasszal rárajzolja a mintát, 
majd felviszi a színt. Bár a spriccolós mintájúak a kedvencei, mi 
egy virágmintás, almazöld, nagyméretű festett vászontáskát vá-
lasztottunk ki, amely mérete miatt a szaladgálós hétköznapokra 
is tökéletes, sok minden belefér. Az anyaga vászon, így mosható 
gépben, vasalható. A réz logót is kézzel készíti egy rézműves, aki 
szintén gyergyói.  250 lej

3. Kék kígyómintás Selected Bags

A Selected Bags táskákat a baróti származású, Marosvásárhelyen 
élő Antal Hajnal készíti, s különlegességük, hogy újrahasznosítottak, 
ugyanis papírból készülnek. A dizájner az újrahasznosított, fóliázott 
papírt ősrégi maja fonástechnikával formálja táskaalapúra, fóliázza, 
varrja, így a papírból is igen erős, nemcsak ünnepnapokra, hanem 
mindennapi használatra alkalmas táska lesz a végeredmény.
Ez a kék kígyómintás igazi nyári darab, az új kollekció része. Antal 
Hajnal Afrikában maga tesztelte, hogy hogyan is bírja a tengerpar-
tot és a meleget.  250 lej

4. Nyári színekben pompázó Esztány-táska

A csíkszeredai Esztány 
István különleges színes tás-
kái már nem csak Erdély-szer-
te nyerték el a női szíveket. 
Az Esztány-táska alapötletét 
a népi rakottas szoknya szer-
kezetéből nyerte a dizájner. A 
rakott szoknya ugyanis tánc 
közben kinyílik, kitágul és te-
ret igényel, hogy szépségét 
megmutassa. Ez a szerkeze-
ti rendszer átültetve a mai de-
signnak megfelelő, prakti-
kus táskákat hozott létre, mi-
vel maga a táska nyugalmi ál-
lapotban lapos, és ahogyan 
pakolunk bele, úgy növekszik 
mérete.
Az Esztány-táskák típusai 
közt megjelenik az övtáskától 
a nagy utazó táskán keresz-
tül a hátizsákig minden, de mi 
ezúttal erre a nyári színekben 
pompázó kézitáskára voksol-
tunk, illetve voksoltunk volna 
ezen a nyáron.  100 euró

5. Wild to Wear, 
azaz a bálnás táska

A csíkszeredai Both Rita és 
a Wild to Wear márkája a 
bálnáiról híres, bálna alakú 
pénztárcák, laptoptáskák és 
hátizsákok születnek itt leg-
gyakrabban. 2010 óta készül-
nek a termékei, azóta persze 
sokat alakultak, és gyakran 
készülnek új modellek is.
Bár nem tipikusan egy ol-
daltáska, a válogatásunkba 
azért került be ez a szép szí-
nes hátizsák, mert egy laza 
csaj laza kiegészítője lehet a 
laza hétköznapokon, amikor 
több mindent is cipelni kell 
magunkkal. A táska biztosan 
nem marad észrevétlen, s így 
a viselője sem.  200 lej 

+1: Anita B Design kis pirosa

Már annyit beszéltünk a hétköznapi rohangálós, jól megpakolha-
tó táskákról, utolsónak választottunk egy különleges alkalmakra, 
nyári estékre is tökéletes kis piros alkalmi táskát. Márkus-Bíró 
Anita szépsége Temesváron készült, az alkotó egyetemi végzett-
sége szerint divattervező. 110 lej

Batikolással készült ez a rohangálós vászontáska

Ez a kék kígyómintás igazi nyári darab, Marosvásárhelyen készül

A mindenütt felismerhető Esztány-táska

A nyári túrák ihlették

Nőies, egyszerű és praktikus Kis piros egy könnyed nyári estére




