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Laxoa txapelketan
aurten Hondarribia
Aste hondar honetan abiatu da
Baztan-Errekako XXVI. laxoa txa-
pelketa, hamabi talderekin. Tar-
tean, lehen aldiz, Hondarribiako
taldea ari da.2005eko apirilaren 7a • XXV. urtea

25Sunbillako tandema
bidean lagun
Sunbillako Gari Larraburu eta Jo-
ana Hernandorena tandemean
ibiltzen dira: «Tandema hemen
arraroa da eta denak begira gel-
ditzen zaizkigu» diote. 
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Udaberri-Uda 05
azkeneko joerak

GIZONEZKOAK

Kolore ilunak alde batera utzi eta
udaberri-udako moda indar eta

kolore bixiekin dator. Den-
detako erakusleihoak fuk-

sia, berde-pistatxo, la-
ranja eta urdinez ko-
loreztatuak daude.
Konbinazioetan kolo-
re hauek txuriarekin
nahasten dira gehie-
nak eta emakumezko-
en eta gizonezkoen jan-
tzietan kolore berdin-
tsuak ikusi ahal izanen
dira, baina gizonezko-
etan gehien erama-

nen direnak laran-
ja eta arrosa di-
ra. Gizonezkoen
kamiseta eta al-
kandoretan
marrak izanen
dira nabarie-
nak eta karra-

tuak gutiago iku-
siko dira. 
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Kolore bixiak eta marrak nagusi 



M
o

3

EMAKUMEZKOAK
Emakumeei modak aukera gehia-
go ematen dizkie. Hala, udabe-
rri-udako modan kolore biziek
garrantzizkoak izanagatik, ko-
loreaz gain estilo eta oihal
konbinazio aunitz izanen da.
1970 eta 50.hamarka-
detako moda da aurten-
goa eta lasaiera handi-
ko soinekoak, gerrialde
estuak, mozketa zuzena
duten txaketak, eta bordatu eta lo-
re aunitzeko jauntziak.

Laranja kolorea dotorea eta ongi
ematen duena da, tonalitate horiak
konbinatuz. Txuria eta urdina iza-
nen dira kolore indartsuenak. Bai-
na udako modak aukera ezberdi-
nak ematen ditu, eta kolore ia
guztiak ikusiko ditugu. 

Estanpatuei dagokio-
nez, lore handi edo
ttikiak eta edozein
koloretakoak, ka-
misetetan eta
osagarrietan
sinadura
handiko lo-
goak. 

 05
azkeneko joerak

2005eko apirilaren 7a MODA GEHI-

Estilo eta ohial konbinazio aunitz
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dHaurdun egoteak ez du erran nahi
moda alde batera utzi behar duzu-
nik. Txuria, beltza, beixa eta urdin
koloreak ez dira inoiz falta izan, bai-
na denboraldi berri honetan kolore
biziak nabarmenduko dira. 

Aukeran, emakume gehienek galtza
luzeak edo piratak hautatzen dituz-
te, baina pixkana-pixkanaka soineko
elastikoak hasi dira agertzen.

Joan den urtean tripa markatzea
eta tiro baxuko galtzak erabiltzea mo-
dan jarri zen, eta aurten, ia jantzi
gehienak horrelakoak izanen dira.

HAURRENDAKO
Kolore bixiak 

Etxeko ttikittoenentzat ere kolore bixiak
gailenduko dira udaberri-udako modan.
Berdea, horia, laranja, urdina, fuksia…
koloreak jantzi guztietan ikusiko ditu-
gu; piratetan, soinekotan, kamisete-
tan, oinetakoetan…
Estilo aldetik pirata eta gona motxak
izanen dira gehien ikusiko direnak eta
kamiseta tirantezkoak kolore eta ma-

rrazki aunitzekin.

Oinetakoak aunitz aldatu dira azken ur-
teotan, eta neska nahiz mutilentzat ber-
de-pistatxo kolorekoak ikusiko dira

gehien, zola fi-
neko oineta-
koak, san-
daliak eta
zapatilak
kolore
guztieta-
koak.

Haurdunaldian ere dotore
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GAZTETXOAK
helduagoen antzera 

Gaztetxoen moda helduagoen an-
tzekoa da, mutilendako galtza pira-
tak, bakero gastatuak, eta kamise-
ta tirante finekin edo lodiekin, beti
ere, dotorezia galdu gabe. Nesken-
dako mini-gonak eta 3/4eko gonak
aunitz ikusiko dira, kolore arrosa,
txuria, berdea eta horia bakeroekin
konbinatuz. Mutiletan aldiz, grana-
tea, berdea, urdina eta txuria. Gal-
tza piratak eta luzeak behe aldean
gorantz bilduak eta kolore aukera za-
bala izanen da.. Estilo aldetik lore
handiak eta kolore indartsuak gai-
lenduko dira. Nesken oinetakoetan,
zola fineko zapatil laranja, berde, ur-
din, larrosa… kolore guztietakoak.

Osagarrietan, neskek aunitz erabi-
liko dituzte zapelak eta pañuloak eta
mutilek bixerak.

Ha
ur
 e
ta
 g
az
te
tx
oa
k 
ko
lo
re
 b
ix
ie
ki
n
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OSAGARRIAK 

Elementu osagarriak neurri handikoak
eta kolore aunitzekoak izatea da joera
orokorra.

Boltsoetan denetarik izanen da, ttikiak
eta handiak, dena dago modan. Le-
hen joerak markatuak egoten zi-
ren, gaur egun denak balio du.
Koloreari dagokionez, berde
pistatxoa izanen da nagusi,
baina baita urdina eta arro-
sa ere. Erosotasunari begira
boltso gurutzatuak eramanen
dira.

Mutilek gero eta gehiago era-
biliko dituzte marroi eta beltz ko-
lore boltsoak. 

Koilareak neurri handikoak eta luze-
ak. Materialari dagokionez, akrilikoak, egu-
rrezkoak, larruzkoak edota material naturalekin eginak.
Belarritakoetan ere joera berdintsua izanen da eta for-
ma kurioso eta ezberdinekoak. Pultseretan kolorea da
gehien nagusitu dena, eta esku berean kolore ezberdi-
nekoak jarri ahal izanen dira, gehienak aro itxurakoak. 

OINETAKOAK
Emakumeen oinetakoetan diseinatzaileak gehiago au-
sartzen dira, eta denboraldi batetik bestera eredu gehia-
go ateratzen dituzte. Takoi fineko oinetakoak nagusituko
dira eta plataforma itxurakoak desagertzeko joera dute
poliki-poliki. Aukera aunitz dago. Tira gutti dituztenak,
manoletinak eta kirol-oinetakoak zola finarekin baina ko-
lore eta marrazki aunitzekin. 

Gizonezkoetan kirol oinetakoak furi-furian daude, eta ko-
lore ausartak gero eta gehiago erabiltzen dira. Udabe-
rri-udako denboraldian kolore eta diseinuak du garran-
tziarik haundiena. Aurrerantzean, zuekoak ez dira hain-
bertze ikusiko. 

BAINUJANTZIAK
Bainujantzietan bikinia da gehien erabiltzen dena eta tri-
bikiniak urtetik urtera garrantzi gehiago hartzen ari da,
eta bertzalde, bainujantzi osoa gero eta guttiago ikus-
ten da. 
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BARNEKO ARROPA
Barruko arropetan ere  kolorea na-
gusituko da aurten: urdina, laran-
ja, fuksia eta berde pistatxoa. Bu-
larretakoetan arodunak manten-
duko dira, eta batez ere, betega-
rria dutenak.

Kolore txuriak eta beltzak ez dute
garrantzia galtzen, baina batez ere
puntillekin eta konjuntoetan era-
manen dira, ez sueltoan. 

Barneko arropen artean, pijama
eta kamisoiek urtetik urtera kolore
eta konbinazio bixiagoekin lantzen
dituzte. Adibidez, kamiseta eta cu-
lotte konjuntoak kotoi, likra eta ga-
sezko oihalak… 

>>>> ARROPA DENDAK
EDURNE Bera %5 ( 30 E tik goiti, eskura ord. )

J.J. PICABEA Doneztebe %10 Galtza-marka batzuetan ez

KAMAMILA Doneztebe %10 ( 30 E tik goiti )

KATTALINGORRI Elizondo %10 

IPINGI Elizondo %10 ( 30 E tik goiti )

FANTXIKE Elizondo %10 ( 30 E tik goiti )

>>>> LENTZERIAK
MARICRUZ Doneztebe%10 (30 E tik goiti)

Elizondo %10 (30 E tik goiti)

DEÑE Lesaka %10 Lentzerian
>>>> ZAPATADENDAK
KALOTXA Bera %5 (18 E tik goiti)

OSTIZ Doneztebe %10

TXINELKA Lesaka %10 (30 E tik goiti)

MOLINO Irun %10

TTIPI-TTAPA FUNDAZIOAK
saltzen dituen txartelak erosiz,

gauza aunitz lor ditzakezu:
ttipi-ttapa lagundu,

eskualdeko dendak bizkortu
eta erosketak merkeago egin

Informazio gehiago:
)948 63 54 58

DESKONTUAK



abokatuak aholkularitzak akademiak akutxilladoreak akupunturistak al-
baiteroak alderdi politikoak aldizkariak altzariak anbulantziak antzerki
taldeak argazkidendak argitaletxeak argizariak arkitektoak armadendak
aroztegiak arrain hazkuntza arraindegiak arropadendak artisautza ase-
guruak ateak aterpeak autoak autobusak autoeskolak bakailuak banke-
txeak bazarrak belardendak bentak bernizatzaileak bidai agentziak bideo
grabaketak bideoklubak bitxitegiak bizikletak boltsak botikak brikolaia
dantzalekuak dekorazioa dentistak desinfekzioak diseinu grafikoa in-
dustriala drogeriak edariak elektragailuak elektrizitatea elkarteak en-
balajeak eraikuntza erizainak erlijioa erlojudenda erremintak erresi-
dentziak erretegiak eskabazioak estetika estankoak etxe ruralak eus-
kaltegiak farmaziak ferreteriak fisioterapeutak fotokopiak fruitudendak
funerariak garabiak garbiketak garraioak gas banatzaileak gasnategiak
gasolindegiak geologoak gestoriak gimnasioak gozotegiak grafikagin-
tza gruak harategiak harrobiak hezkuntza ikastetxeak hotelak ibilgailuak
igeltseroak ikastetxeak ikastolak ikusentzunezkoak ileapaindegiak in-
formatika ingeniariak inmobiliariak ipuin kontalariak irratiak iturgintza
janariak jantzidenda jatetxeak jostunak kafetegiak kalefakzioa kanpale-
kuak kiroldendakkooperatibak kristaldegiak lan bertikalak landareak
lentzeriak liburudenda loredendak loteria eta apostuak lurrindenda mar-
moldegiak masaiak medikuak mertzeriak mezulariak mobledendak mo-
toak museoakmusikariak nekazaritza notariak oinetakoak ohiangintza oi-
laskoak oinetakoak okindegiak oparidendak osasun zerbitzuak optikak
ostatuak papertegiak pentsioak pentsuak pintoreak pizzeriak posta bu-
legoak prentsa publizidade agentziak sikiatrikoak sikologoak sindika-
tuak sonorizazioa suhiltzaileak tabako dendak taller mekanikoak tanato-
rioak taxiak telebistak tindategiak toldoak turismo bulegoakturismo etxe-
ak txatarrak udalak zahar etxeak zalditegiak zapatadendak zeramikak ze-
rrategiakzur biltegiak zurgindegiak  … ttipi-ttaparen

Telefono gidan

?
?

Badakizu zenbat balio duen 
zure anuntzioa 

ttipi-ttaparen 
Telefono Gidan sartzeak

…eskatu informazioa
948 63 54 58

Inguru honetako etxe guzti-guztietan sartuko den Telefono Gidan
Ofiziale, saltoki eta lantegi guzti-guztiekin batera agertzeko
Herrika eta aktibitateen arabera klasifikatua
Urte osoan eta momentu guzietan zure bezeroak kontsultatzeko erraxa
Zure iragarkia sartzeko aukera eta tarifa desberdinak dituen Gidan
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