
A
z emberi szépség 
fogalmáról már az 
ókortól beszélnek 
fi lozófusaink, egye-
sek szerint az ember 
eredendően nevez-

hető szépnek – vezette fel a témát 
Oláh Ildikó. Mint részletezte, ez igaz 
is abból a szempontból, hogy mind a 
nők, mind a férfi ak arányaikban na-
gyon hasonlók, kisebb eltérésekkel. 
Ezek az apró különbségek viszont 
olykor eléggé egyértelműek, és bár 
minden kornak megvan a maga szép-
ségideálja, mégis létezik egy olyan 
standard, ami segít mérni és arányo-
sabbá varázsolni testünk szépségét, 
ha szabályainak megfelelően vá-
lasztjuk meg ruhatárunkat. Ezekre 
az apró különbségekre vonatkozik 
tulajdonképpen a testalkattípusok 
meghatározása. Ez alapján több ka-
tegóriát különböztetünk meg, és bár 
többféle besorolás létezik, gyakran 
altípusokra is kitértnek, általánosan 
öt alaptípust különböztetünk meg, 
ezek a homokóra, az alma, a körte, 
a fordított háromszög és a téglalap. 
A szakember kiemelte: mindegyik 
típus szép, és mindegyiket szeret-
jük valamiért. Ideálisnak viszont a 

homokóra alkat számít, mivel ez a 
legarányosabb típus.

Főbb ismertetőjegyek

A homokóra alkat az idealizált 90-
60-90-es mérettel írható körül a leg-
egyszerűbben. Fő jellemzője az alsó- 
és felsőtest közötti kiegyensúlyozott 
arány, az ívelt csípő, a vékony derék, 
a lágy esésű váll. Magyarán onnan 
tudhatod, hogy ebbe a típusba tarto-
zol, ha a vállad és a csípőd szélessége 
nagyjából megegyezik, ehhez pedig 
egy keskeny derék is társul. Az 1950-
es évek óta ezt tartjuk ideálisnak, 
az ebbe a kategóriába tartozó nők 
azok, akik szinte bármit viselhetnek. 
A többi típus esetében különböző 
technikákkal optikailag a homokóra 
által képviselt arányt igyekszünk el-
érni. A típus jellemzői közé tartozik 
továbbá az is, hogy túlsúly esetén a 
zsírszövetek az alsó- és a felsőtesten 
arányosan rakódnak le. A homokóra 
alkat esztétikáját a szimmetria adja 
vékony vagy molett hölgyek eseté-
ben egyaránt. Jellemző rá továbbá 
a lapos has és a gömbölyded comb. 
Homokóra alkatú híresség például 
Marilyn Monroe, Monica Bellucci, 

Scarlett Johansson, Sofi a Vergara, 
Dita von Teese, Christina Hendricks.

Ami ajánlott, és ami nem

A homokóra alkat számára leginkább 
a lefelé bővülő szoknya, a lágy esésű 
anyaghasználat, a szűk nadrágok, 
a ceruzaszoknya, a nőies, vertikális 
szabásvonalak, a szolid dekoltázs, a 
V alakú nyakkivágás, az áthajtásos 
felsőrész-megoldások, a testhezálló 
ruhák, a lágyan ráncolt, akár fodros 
felsők és a test vonalát követő, kar-
csúsított fazonok ajánlottak. Noha 
ennek a típusnak a legtöbb darab 
jól áll, mégis érdemes elkerülniük a 
laza, fi ús darabokat (mert eltüntetik 
a derekat), a csípő legszélesebb pont-
jáig érő, derekat eltakaró felsőket, a 
merev textúrájú anyagokat, a túl rö-
vid szoknyákat, a nagyon magas de-
rekú nadrágokat és a túlzottan fodros 
ruhákat, amelyek aránytalanul eme-
lik ki a vállat vagy a csípőt. Utóbbi 
kapcsán fontos fi gyelniük arra, hogy 
egyformán emeljék ki a vállat és a 
csípőt, mert ha a csípőt hangsúlyoz-
zák túlzottan, inkább körte típusnak 
tűnnek majd, ha pedig a vállat eme-
lik ki például hatalmas fodrokkal, 
fordított háromszög formájúnak tűn-
het az alakjuk.

Konkrét példák

A szakember néhány konkrét példát 
is megnevezett arra vonatkozóan, 
mit viselhetnek a homokóra alkatúak 
a különböző dress code-ok szerint. 
Black Tie előíráskor hosszú ruha, es-
télyi esetében a hercegnő fazon (nem 
túl bő szoknyával) igazán elegáns le-
het, de a testhezálló, szűk hosszú ru-
hákban is vonzó ez a típus. Cocktail 
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A homokóra-
alkat az idea-
lizált 90-60-
90-es mérettel 
írható körül a 
legegyszerűb-
ben, fő jellem-
zője az alsó- és 
felsőtest közöt-
ti kiegyensú-
lyozott arány.

vagy semi-formal dress code esetén 
egy egyszínű vagy mintás, V-nyakú 
vagy ejtett vállú, térd, esetleg térd fö-
löttig érő koktélruhát viselhetnek, de 
fontos, hogy ne egyenes vagy zsák-
szabású legyen, ehelyett emelje ki a 
derekat, a csípőre pedig mehet egy 
kis hangsúly diszkrét fodor segítségé-
vel. Business standard esetén a klasz-
szikus fekete, sötétkék és fehér vagy 
törtfehér javasolt, minták esetleg az 
ing, felsőrész esetében ajánlottak, de-
réktájon pedig karcsúsított szabású, 
csípőig vagy derékig érő zakót visel-
hetnek, ceruzaszoknyával vagy egy 
enyhén loknis szoknyával. Business 
casual és casual esetében bátrabban 
jöhetnek színek, minták, előnyös a 
különböző textúrák használata. Ez 
az egyetlen alkattípus, amely bátran 
viselhet különböző nyakú felsőket, 
azt viszont érdemes észben tartani-
uk, hogy az oversized, vállban szűk, 
deréktájon bő felsőket küszöböljék 
ki. A színekkel kapcsolatban érde-
mes tudni, hogy a szemünk, bőrünk, 
hajunk színe szerint választhatjuk 
ki a megfelelő árnyalatokat, viszont 
általánosan kijelenthetjük, hogy ez 
a típus szinte bármit viselhet, nem 
szükséges sem a túlzott kontraszt, 
sem a fekete szín használata. „Össze-
foglalva gyakorlatilag egyetlen sza-
bályt kell megjegyeznünk: cél, hogy 
minél többet mutassunk az úgyneve-
zett homokóraformából, és megtart-
suk a felső- és alsótest természet adta 
egyensúlyát. Viseljünk bátran színe-
ket és mintákat, legyünk hálásak a 
szép arányainkért, bátran emeljük ki 
formáinkat, mutassuk meg őket” – 
hangsúlyozta Oláh Ildikó.

ISZLAI KATALIN

Új sorozatunkban a női testalkattípusokat vesszük 
górcső alá: Oláh Ildikó divattervező segítségével a 
következő hónapokban körbejárjuk, mit érdemes tudni 
az öt típusról, honnan ismerhetjük fel, hogy homokóra, 
alma, körte, fordított háromszög vagy éppen téglalap 
alkatunk van, és ennek függvényében mely testré-
szeinket érdemes kiemelnünk, milyen ruhadarabokat 
ajánlott választanunk. Elsőként a homokóra alkattal 
ismerkedünk meg közelebbről.

#Testalkattípusok

Könnyű a dolga a homokórának




