
ttipi
ttapa
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Joaldunen Eguna
egin da Iturenen
Azken hogei urteotako ohiturari
eutsiz, Joaldunen Eguna ospatu
zuten Iturenen irailaren 18an. Goi-
zean, hamasei joaldun ibili ziren
baserriz baserri.2004ko urriaren 7a • XXIV. urtea
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15Laxoa Elkartea
ospakizunetan
Azken 25 urteotako txapeldunak
eta lehendabiziko zuzendaritza
batzordea omendu zituen Laxoa
Elkarteak, Tiburtzio Arraztoak li-
burua aurkeztu zuen bezperan.
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IKASI BIRZIKLATZEN, zure esku dago

Neurri handiko trasteak
ez dira karrikara ateri behar
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Neurri handiko trasteak
ez dira karrikara ateri behar
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• Sukaldeak

• Egongelak

• Logelak

• Bainugelak

BISITATU GURE
WEB ORRIA

www.mueblesamets.com

4000 m2 erakusketa

larunbat  
arratsaldetan

irekia

Sarrera 
BERAtik da
Sastrin karrika, 

3.2 - 3.4 Alkaiaga

31789 LESAKA
Tfnoa. 948 630 537 

Fax. 948 631 443

Zatoz 
eta 

ikusi gure 
aukera 
zabala

Zatoz 
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ikusi gure 
aukera 
zabala



































gehigarria

Udazken-Neguko joerak
2004-

Negu honetan
zatoz
Ostizera

Negu honetan
zatoz
Ostizera

Negu honetan
zatoz
Ostizera

Parrokia, 17 • DONEZTEBE

948 450 289
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Adituek diotenez, txapelak eta se-
pia eta marroi koloreak nagusituko
dira denboraldi berri honetan.
Boltsoek,txapelek,eskularruek eta
bufandek gizon eta emakumeen iru-
diari “fashion ikutua” emanen dio-
te. Osagarriak modan egonen dira
eta kolore nagusiena, betiko txuri
eta beltzaz gain, sepia kolorearen
gama guztian oinarrituko da,eta ko-
lore hau batez ere, txokolate ma-
rroiarekin nahasiko da.
Sepia kolorea zahar itxurako arro-
sa bariazioetaraino doa,lur-kolorea
eta marfilarekin nahasiz.
Linea eratsu eta funtzionaleko bol-
tsoak eramanen dira.Nylonezko bol-
tsoak edo naparekin nahasten dire-
nak nagusituko dira,baina baita  an-
tezko aplikazioak ere.
Boltsoak orokorrean apaindurarik
gabeak izanen dira edo erdian he-
billa ikusgarriekin. Hala ere, eroso-
tasuna izanen da boltso guztietan
ezaugarririk nagusiena.
Neurri guztietakoak aurkituko di-
tugu aurreko urtean baino ttikia-
goak eta barnetik hagitz ongi ego-
nen dira, konpartimendu desberdi-
nekin gauzak ongi sailkatuta gorde
eta erraxago aurkitzeko.
Txanoak aurtengo sorpresa izanen
dira, emakumeari glamour ikutua
emateko indarrarekin iritsi dira.Ha-
markada batzuren ondotik, modak
txapela berreskuratu du egunero-
kotasunean zeukan erabilera be-

rreskuratzeko. Angora, artilea edo
feltrozko ehunarekin eginak, gizo-
nezkoen linea segitzeko petrala edo
solapa izanen dute, bestela, bertsio
informalagoan iritsiko dira,“Borsa-
lino” motakoak. Txanoak eta txa-
pelak benetan modan jantzi nahi du-
tenentzako osagarri gogokoenak iza-
nen dira.
Denboraldi berri honetako arropen
grisak konpentsatzeko,txapelen ko-
loreak bortitzak eta argitsuak iza-
nen dira: pistatxo, horixka eta fuk-
sia koloreek negu giroari kolore zer-
tzelada emanen diote.
Bufandak neguko hotzaz babeste-
ko oinarrizko elementua izaten se-
gituko du. Aurten flekorik gabeak
edo behintzat fleko motzagoekin iri-
tsiko zaikigu,artilearekin eginak eta
elkarrekin ongi uztartzen diren ko-
lorekin:arrosa,pistatxo,horixka,se-
pia edo “tipula” deitzen duten ma-
rroi errea antzekoa.

m gehigarria 2

Datozen 

joe-

«Ez da estilo bakarra jarraitzen, norbere
estiloa eta gustua mantentzen duten joerak
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Bisuteria
Bisuteriak baino,bitxiek definituko
dute hobe aurtengo joera: zilarra,
zilar horia, amatista, obsidiana, to-
pazioa…
Bitxigintzan estilo eta diseinu au-
kera handia dago. Diseinu klasiko-
enetatik, etniko eta abangoardis-
tenera arte,metala,larrua edo ehu-
narekin konbinatuz.Fantasiazko bi-
suteriaren ezaugarririk nabarme-
nena,aldiz,perlaren itzulera izanen
da.

Xehetasunak
Ehun naturalak berriz itzuliko di-
ra: larru mimetikoa, larru birzikla-
tua, larru begetala, loreak,marrak,
bordatu folklorikoak, etnikoak: bi-
garren aldiz tintatuak, zaharkitu 
itxurakoak eta hautseztatuak. Es-
kuz egindako akaberak, begirada

etnikoak, eta basati eta arriskatua
ren itxura ematen duten materia-
le naturalak.Neo-birziklatu estiloa
izanen litzateke eta bi oinarrizko
ideia ditu:norbere sustraiak aurki-
tzea eta planetari aukera bat ema-
tea. Olerkia, irudimena eta ame-
tsak natura, artea eta folkloreare-
kin nahasten dira. Zure armairuaz
jabetuko den fantasiazko mundu
bat. Urtaro honetan kolore bizi eta
dinamikoen erreibindikazioa aur-
kezten digute diseinatzaileek,nahiz
eta aldi berean beltzaren erabilera
indarrean egon. Beraz, kontraste-
ak nagusitzen dira.Enkaje eta trans-
parentziekin emakumearen jan-
tzien sedukzioa lortzen da. Arro-
pen aitzineko aldean makro-irudiak
ikusiko dira, gehienetan kolore bi-
ziekin eta estilo hau gazteen jan-
tzietan asko nabarituko da. Orain-
dik listadoak aunitz ikusiko dira,for-

ma oso desberdinekin.Eta azkenik,
berokiak, pasarelatan gutti ikusi
arren,eguneratuak datoz,linea be-
rriekin eta klasizismotik ihes egi-
nez.

bakarra jarraitzen, norbere
ustua mantentzen duten joerak

ZAPATADENDA
Arretxea 20, behea • LESAKA • 948 637 594

Larunbat arratsaldetan irekia

GENFINS CALVIN KLEIN

DOCKERS REPLAY

ZONE

BELSTAFF

BARBOUR

DIESEL

CARAMELO ARMANI JEANS

LIBERTO

TIMBERLAND REDSKINS

SCOTCH & SODA

EZKONGAIEN eta 
GONBIDATUEN JANTZIAK

MUGANera ELKARTUAK
Hondarribia k., 6 - Tel-Fax: 943 615815

IRUN

Konponketak
Osagarriak
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Oinetakoak
Emakumearentzako botak eta botinak,bere bertsio guztietan,berriz ere
puri-purian izanen dira, nahiz eta punta karratuko zapatak eta aurreko
urtean baino kirol oinetako ausartagoak ere iritsiko diren.Gizonarentzat,
oinetako klasikoa mantenduko da, baina forman, berrikuntza ttiki ba-
tzuekin (punta pixkat goiti duten orkoi altuak). Kirol oinetakoak ere au-
sartak izanen dira gizonentzat. Kolore belusatuak –berenjena arrosa,kar-
mesia, urrea edo okrea– morea, urdina, berdea edo beltza bezalako me-
talizatu hotzekin batera datoz.Hiritar estiloa dutenentzat,marroia,ber-
dea, beltza (zahar itxurako urre kolorearekin batera), kobrea eta berun
koloreak nagusituko dira. Kaleak berriz ere bota eta txorkatilerainoko
botinez beteko dira denboraldi honetan. Xehetasun, apaingarri eta atze-
ra-puntadek oinetakoen linea estilizatuak nabarmenduko dituzte. Bota
altu eta botinen takoi altu arrigarriez gain, forma borobildu eta irten-
tsuagoak indarrarekin etorriko dira,baina ez bakarrik botetan,bertze oi-
netako klasetan ere. Hiritar edo urbanitentzat, bota eta botin bajuak iri-
tsiko dira, ante zimurrarekin eginak, betiko takoiaren ordez kuñarekin,
kolore biziko txarolezko zapatak, eta malla, biniloa, belkroa eta kremai-
lera bezalako detaile fu-
turistekin.
Zapata klasiko eta doto-
reak materiale fin eta la-
rru metalizatuekin iritsi
dira.Kolekzio gehienetan
antea nagusitzen da, ko-
lore bakarrean,metal zer-
tzeladekin,eta Gales Prin-
tzea, lore eta aingeru es-
tanpatuarekin.Larrua,zi-
kindua edo pikorrekin iza-
nen dute eta akabatuak
tintaroia, satinatua edo
nakaratua.

Osagarriak
Boltsoak,oinetakoak be-
zala, elementu praktiko-
ak izanen dira. Emaku-
meek, kamaleoiak beza-
la, sasoiko koloreen eta
festa osagarrien barro-
kismo tipikoaren alde egi-
nen dute.Gerrikoek ema-
kumezko eta gizonezko-
entzako garrantzi handia
hartuko dute.

4

udazken
neguko joe-

Serapio Mujika, 14
& 943 615886 
20302 IRUN

MODA PREMAMA

HAURDUN ZAUDE?
Zatoz! 

eder jartzeko behar duzun guztia daukagu

Jaime Urrutia, 44 ELIZONDO Tfnoa: 948 580 056

1901ean irekia
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