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• péntek DIVAT

Tavaly már 
egyre nagyobb 
teret hódított 
a barna szín, 
ez idén feketé-
vel, valamint 
barackszínnel 
párosítva iga-
zán népszerű 
számos terve-
ző téli kollek-
ciójában.

A
z őszi-téli időszak na-
gyon izgalmas a divat 
szempontjából, és 
főként a nők számára 
tartogat kihívásokat 
– véli Oláh Ildikó di-

vattervező, az Artwise művészcso-
port alapítója. Mint a szakember 
rámutatott, nyáron a legegyszerűbb 
az öltözködés, mivel a meleg hóna-
pokban könnyű dolgunk van, ha ki 
szeretnénk emelni az alakunkat. Ez 
ősszel és télen egy nehezebb feladat, 
hiszen ilyenkor elsősorban a hidegtől 
védjük magunkat, rétegesen öltöz-
ködünk és kabátot viselünk, ami ke-
vésbé emeli ki a nőiességünket. Van 
azonban néhány fortély, ami segíthet 
ebben, és inspirációt meríthetünk az 
aktuális trendekből is.

Idei újdonságok

Oláh Ildikó szerint a tavalyi trendek 
több jellegzetessége idén is népszerű 
marad, mint például a nagy táskák, 
övek vagy hatalmas kötött pulcsik 
és a barna szín, viszont kiemelhe-
tünk néhány olyan irányvonalat is, 
ami újdonságnak számít. Ilyenek 
egyebek mellett a már néhány éve 
egyre többször beiktatott kivágások, 
amelyek eddig inkább nyári ruhák-
nál voltak jellemzőek, de idén a téli 
darabok esetében is egyre többször 
tűnnek fel. Téli pulcsik esetén inkább 
a nyak és a váll körül jelennek meg 
kivágások, ami egy jó szabással pá-
rosítva igazán vonzó lehet, mivel a 
bőrünket láttatja a megszokottnál ke-

véssel nagyobb felületen. Egy másik 
meglepetése továbbá az idei szezon-
nak a nyaktól bokáig a testet teljesen 
fedő ruhák, overallok, amelyek mellé 
hangsúlyos cipőt, bakancsot viselhe-
tünk. A réteges vállkörnyék szintén 
nem idén látható először, viszont az 
eddigieknél hangsúlyosabb szerepet 
kap, szóval bátran párosítsunk fűzőt 
vagy egy nyaki, a vállrésznél jobban 
kivágott felsőt egy klasszikus vagy 
érdekesebb szabású inggel, garbóval, 
kísérletezzünk bátran a rétegekkel 
idén télen is. Emellett a nyári puff os, 
rakott szabás télen is aktuális marad, 
viszont még hangsúlyosabb megol-
dásokkal. „Ezzel óvatosan bánjunk 
a hétköznapokban, hogy ne legyen 
túl sok részlet rajtunk, ami zavarossá 
teszi az összképet, és nem segít ki-
emelni a vonalainkat. Viszont lehet 
egy aduász is a kezünkben, ha meg-
felelő mértékben, egyszerű szabású 
darabokkal ötvözzük” – hívta fel a 
fi gyelmet a divattervező.

Színek, kiegészítők

Az őszi-téli szezonban népszerű szí-
nek közül a pirosat, a lilát és az ezüs-
töt emelte ki, illetve a holografi kus, 
azaz a fényt érdekesen megtörő anya-
gokat (leginkább fehér, kék és szürke 
árnyalatokban). Tavaly már egyre na-
gyobb teret hódított a barna szín, ez 
idén feketével, valamint barackszín-
nel párosítva igazán népszerű számos 
tervező téli kollekciójában. „Ami még 
számomra egy izgalmas vonal, az a 
naplemente színeit idéző magenta, 

rózsaszín és piros párosítása, amely 
szintén kellőképp megtöri a hétközna-
pok szürkeségét. Mindenképp tartsuk 
szem előtt a téli hónapokban a színek 
használatát, mert a ködös téli idő-
szakban, álmos reggeleken lehetünk 
mi színfoltjai a környezetünknek” 
– hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy 
kiegészítők esetében a hangsúlyos 
fülbevalók kapnak ismét szerepet: a 
minél nagyobb, csillogóbb darabok 
lesznek előnyben, hiszen nyakláncok 
kevesebb téli ruhadarabbal viselhető-
ek, illetve az arcot eltakaró fátylat hoz-
ták vissza még idén ősszel a kifutókra. 
Télen továbbá az egyik leghangsúlyo-
sabb kiegészítőnk a sál. Az előző évek-
ben már megszokott hatalmas kötött 
csősálak idén is népszerűek, viszont 
a hosszú vékony sálakkal is többször 
találkozhatunk majd. A szőrme jellegű 
sálak mellett a kisebb, párducmintás 
kendőket is javasolja több divatblog-
ger idénre, valamint a nagy téglalap 
alakú sálakat azért ajánlják ezekre az 
évszakokra, mert sokféleképp lehet 
viselni, nem csak kabáton köpenysze-
rűen, hanem benti térben is kardigán 
helyett lehet a szettünk kiegészítője. 
Kabátok terén továbbá a klasszikus 
feketével idén is nehéz melléfogni, vi-
szont ami egy érdekes újítás, az az ujj 
nélküli fazon, ami egyre népszerűbb. 
„Ajánlott rétegesen öltözködni, hiszen 
az évszak jellemzője, hogy fűtött bel-
ső terekből, ahol egy felső is elég, ki-
lépünk a sokszor csontjainkig hatoló 
hidegbe. Ilyen esetben a zakónkra egy 
bundás mellény is kerülhet a kabát 
alá” – ajánlotta Oláh Ildikó.

Színes őszi hangulatdopping
Tippek férfi ak számára

A szakember továbbá röviden a 
férfi divatra is kitért, amely a leg-
többször kisebb fi gyelmet kap. Idén 
az őszi-téli szezonban a casual pufi  
dzseki és mellény alapdarab lesz 
számukra, viszont a csíkos szvette-
rek és pulóverek is ajánlottak. Idén 
is népszerűek lesznek a férfi sapkák 
bojttal és anélkül egyaránt. Hang-
súlyos szerepet kap továbbá az ég-
színkék szín, és a mintás nadrágok 
is előtérbe kerülnek. A klasszikus 
hosszú ballonkabát sem megy ki a 
divatból, ezt sokan mellkason ke-
resztben átkötött övtáskával vise-
lik, és aki igazán merész, egy élénk 
színű sportcipővel is megbolondítja 
az őszi szetteket.

A szakember végül arról is emlí-
tést tett, hogy az Artwise csapatával 
az idei őszi szezonra is terveztek egy 
divatbemutatót, amelyen bemutat-
ják az erdélyi tervezők munkáit, a 
járványhelyzet miatt ezt online fog-
ják közvetíteni szombaton. Egyebek 
mellett érdekes kabátokat láthatnak 
majd az érdeklődők Larcher Nórától, 
a Selected Bags is új táskakollekció-
val készül, Antal Hajnal színes táskái 
megfelelő választásnak számítanak 
egyszínű, egyenes vonalú kabátok 
mellé, illetve a hétvégi bemutató ér-
dekes színfoltjai lesznek Köncei Al-
pár és Szőcs Ramóna menyasszonyi 
kollekciói is.

ISZLAI KATALIN

A nyári meleg, lenge, színes hónapok 
után lehangoló lehet az őszi-téli sze-
zon hidegsége, ami a kedvünkre, és 
ezáltal az öltözködésünkre is rányom-
hatja bélyegét. Éppen ezért fontos 
ilyenkor is a színek használata, rá-
adásul kihívást is jelent, hogy a me-
leg, réteges öltözködés során miként 
hangsúlyozzuk ki nőiességünket.
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