
körében hódítanak az áttetsző anya-
gokból készült táskák, ezek az ext-
ravagáns darabok a hetvenes évek 
divatjára emlékeztetnek, és azoknak 
ajánlottak, akik szeretik a feltűnést. 
Végül a fonott szalmatáskák szintén 
népszerűek, régen ezeket inkább a 
tengerparti nyaralásokkor vittük ma-
gunkkal, de ma már bátran hordhat-
juk hétköznapokon is.

További kiegészítők

Ami az ékszereket illeti, divatosak a 
kagylós-gyöngyös ékszerek, a nagy 
aranyláncok, emellett pedig hord-
hatunk gyűrűket, hajcsatokat, pán-
tokat, ki-ki ízlésének megfelelően. 
A hajcsatoknál a nagy, extravagáns 
darabok a divatosak, a pántoknál a 
gyöngyökkel díszített, széles formák. 
Szintén fontos nyári kiegészítők a 
kalapok és napszemüvegek. Előb-
biek közül az úgynevezett Bucket 
Hat, valamint a rikkancskalap jött 
újra divatba. A Bucket Hat nyáron jól 
véd a hőség ellen, színtől és anyag-
tól függően viselhető lazább, de akár 
elegánsabb darabokhoz is. A rik-
kancssapka szintén sokféle stílusú 
ruhával hordható, vagány megjele-
nést ad a viselőjének. Anyagában és 
mintázatában itt is a határ a csillagos 
ég, mindenki maga kedvére tud válo-
gatni. Kelemen-Haszmann Éva végül 
arra is kitért, hogy a napszemüvegek 
között a keskeny, karakteres darabok 
a divatosak, ezek a kilencvenes évek-
ben voltak szintén trendik.
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H
a nyár, akkor kiegé-
szítők: a napszem-
üvegek, kalapok, az 
alakunkat kiemelő 
fürdőruhák, kényel-
mes táskák és feltű-

nő ékszerek mind részesei az életünk-
nek az év legmelegebb hónapjaiban. 
De honnan tudhatjuk, hogy a folya-
matosan változó divat szerint éppen 
miből milyet érdemes választani, 
milyen színek, minták és fazonok ör-
vendenek a legnagyobb népszerűség-
nek? A témában Kelemen-Haszmann 
Évát, a Ponpaon műhely egyik tulaj-
donosát kérdeztük, ahol főként egye-
di táskákat és ékszereket készítenek, 
így a szakember otthonosan mozog a 
kiegészítők világában, emellett pedig 
nemrég egy divattervezői tanfolya-
mot is elvégzett.

Visszatérő régi kedvencek

A szakember elöljáróban elmondta, 
idén minden divatos, ami retrónak 
számít, de talán a viktoriánus kor az, 
amelyből a legtöbb ötletet merítették 
a divattervezők. Ennek a jellemzői a 
buggyos ujjak, a csipkével tarkított 
blúzok, amelyek nagyon jól hordha-
tók egy magas derekú nadrággal vagy 
szoknyával. Az idei szezonban továb-
bá trendik a bonyolult minták, sza-
bálytalan hímzések, csipkék, illetve 
a ráncolások, húzások, amelyek már 
nem csak a nyaknál vagy a derékrész-
nél jelennek meg, hanem az egész tes-
ten is végigfuthatnak. A merészebb, 
feltűnőbb minták kedvelőinek a 
dzsungelmintás darabok ajánlottak, 
a visszafogottabb stílus kedvelőinek 

pedig például a fehér alapon fekete 
pöttyösek. Jó tudni, hogy a 2020-as 
év divatszíne a kék, de természetesen 
más színekben is divatosak lehetünk, 
ilyen például a mandarin, pink, vilá-
gosbarna, halványsárga, zöld vagy a 
hideg rózsaszín.

Ami a fürdőruhákat illeti, ma már 
nem kérdés, hogy egy- vagy különré-
szeset vásároljunk, mert mindkettő 
egyformán divatos. Nagyon népsze-
rűek az állatmintás darabok, de az 
idei év fürdőruhadivatját egyértelmű-
en a virágnyomatos minták hódítot-
ták meg. Emellett visszatért a batikolt 
minta, ami régen a hippi mozgalom-
mal nyert teret, és az egyszínű bikini 
alsó sem ment ki a divatból. Utóbbi-
ból a fekete szín a legnépszerűbb, de 
emellett a csokibarna és a narancs 
is felkapott. Visszatértek továbbá a 
kilencvenes években közkedvelt spa-
gettipántos bikinik is, valamint a csil-
logó anyagokból készültek, amelyek 
főként akkor mutatnak jól, amikor 
a nap sugarai megcsillannak rajtuk. 
Színekben a mélylila, az élénk tür-
kiz és a fekete hódít a strandon. Ami 
pedig a fürdőruhák formáját illeti, itt 
is népszerű a magas derék, ami több 
szempontból is előnyös tud lenni, 
például eltakarja a hason azokat a ré-
szeket, amelyeket nem szívesen mu-
tatunk meg, és kiemeli, hangsúlyozza 
a lábakat. A felsőknél újra felbukkant 
a féloldalas fazon, ami elegáns, szexi, 
de mégsem kirívó.

Az elmaradhatatlan táskák

A táskák közül a nyári hónapok slá-
gere minden évben az övtáska. A 

szakember szerint leginkább azért 
választjuk egyik kedvenc darabunk-
nak, mert kicsi, de mégis beleférnek 
a legszükségesebb dolgaink, mint a 
pénztárca, a telefon és a kulcsok. Az 
övtáskákat ráadásul többféleképpen 
is hordhatjuk, a derekunkra csatol-
va, vagy csak lazán átdobhatjuk a 
felsőtestünkön, de lógathatjuk a ke-
zünkben is. Több nyári tevékenység 
közben fontos, hogy mindkét kezünk 
szabad legyen, ezért is jó választás, és 
színben, formában rengeteg változat 
közül választhatunk.

Pár éve szintén nagy népszerű-
ségnek örvendenek a hátizsákok. 
Nagyon sokféle típussal találkoz-
hatunk, van egész kicsi, városi há-
tizsák, ami olyankor jó, ha velünk 
van, amikor nem kell sok mindent 
cipelnünk, beleférnek a legszüksé-
gesebb személyes tárgyaink, és még 
marad mindig hely beletenni vala-
mit, hogy ne a kezeinkben kelljen 
fogni. Leginkább azért választjuk 
ezeket a típusokat, mert a hátunkra 
rakva a kezeink felszabadulnak, ami 
fontos nagyon sok helyzetben. Emel-
lett a tornazsák is egyre nagyobb te-
ret hódít, amit manapság már nem 
csak akkor hordunk magunkkal, ha 
tornázni indulunk, hanem a hétköz-
napokon is.

Idén továbbá divatosak lettek újra 
a kerek formájú táskák, amelyek visz-
szautalnak az ötvenes évek divatjára. 
Többféle anyagból készülnek, példá-
ul bőrből, fonva vagy éppen horgol-
va. Szintén divatos az úgynevezett 
vödörtáska, amit gyakran úgy alakí-
tanak ki, hogy a vállpánt miatt kétfé-
leképpen is lehet hordani. A fi atalok 

Régmúlt korokat idéző kiegészítők

Talán a vik-
toriánus kor 
az, amelyből a 
legtöbb ötletet 
merítették a 
divattervezők: 
a buggyos uj-
jak, a csipkével 
tarkított blú-
zok nagyon jól 
hordhatók egy 
magas derekú 
nadrággal vagy 
szoknyával.
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Noha az idei nyár a járványhelyzet miatt más, mint 
a többi, az egyre melegebb időjárás miatt gyakrab-
ban merészkedünk a természetbe vagy keresünk 
fel zsúfoltságtól mentes vízpartokat. A hasonló 
tevékenységek során nagy hangsúlyt kapnak a 
különböző kiegészítők és a jól megválasztott, ke-
zünket szabadon hagyó táskák, amelyek nemcsak 
praktikusak, de fel is dobják megjelenésünket.




