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Bear-Zana plazak
150 urte egin ditu
150. urteurreneko ospakizun han-
dia egin zuten irailaren 18an Do-
neztebeko Bear-Zanan. Omenaldi
artean, Ezkurra eta Lizaso laxo-
an ikusteko modua izan zen.2005eko urriaren 6a • XXV. urtea

28Joxepa Telletxea
azkeneko serora
Joxepa Telletxea lekaroztarra da
Baztan, Malerreka eta Bortzirie-
tan gelditzen den serora bakarra.
Elizako lanak egin eta apezari la-
guntzeaz arduratzen da.
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Udazken-Negua 05
azkeneko joerak

EMAKUMEZKOAK
Kolekzio berriko jantziek bizimodu moder-

noa azpimarratu nahi dute, emaku-
mearen dotorezia eta glamourra. Ko-
lore ugariko tela eta estanpatuek
70.hamarkada ekarriko digute go-
gora eta betiko traje klasikoaren
itxura berrituko da, mozkera eta
akabera bereziekin. 

Lur-koloreko tonuetatik hasi eta
betiko beltz, gorri edo grise-
raino doazen kolore sakonak,
b e r de  e t a  h o r i  d i z d i -
ratsuarekin zein arrosa ar-
giarekin txandakatzen di-
ra. Kolore hauek guztiak
lore, irudi geometriko eta
“Galeseko printzea” de-
lako estanpatuetan iku-
siko dira. Dotorezia eta
erosotasuna nabar-
menduko da konjun-
toetan.

SOINEKOAK
Soineko eroso eta dotoreek edertuko
dute emakumearen irudia. Ehun liso
edo “lentejuela” nahiz harizpi dizdira-
tsuek, luxuzko ukitua emanen diote,
eta aldi berean itxura ausarta.

Kotoiaren antzeko ehun naturalak, mi-
krofibra, likra eta belusaren gisako
ehun artifizialekin nahasiak.

Koloreak eta estanpatuak
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emakumezkoen LEN-
TZERIA

Azken denboraldietan baino xumeago-
ak, brilloek oraindik indar handia dute,
eta efektu sofistikatuak sortzeko la-
gungarri dira. Barneko arropa sen-
tsualtasunez eta probokazioz hornitu-
ko da. Kamisetek edo enkaje forratuko
pikardiek “fashion” itxura hartuko dute
“pret a porter” arroparekin konbinatu-
ta; lentzeriako kamisoiak, besta egu-
netan erakusten direnak; top dizdira-
tsuak. Unibertso bikoitza eta mugarik
gabea. 

Betiko lentzeria-zaleek, izpiritu fran-
tsestukoak izanen dituzte aukeran, etxe-
en eta te-aretoen diseinuetan oinarri-
tuak. Xehetasunek garrantzia handia
dute: dekoratutako tiranteak, lazotxo-
ak, puntillak eta material ezberdinen
konbinazioak moda kargatu xamarra,
baina ederra osatzen dute.
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OSAGARRIAK
Kolore biziak gustuko baldin badituzu, puntuzko bufandak
kolore guztietan izanen dituzu: gorria, laranja, urdina, ber-
dea, arrosa… Kolore indartsu eta biziak, belarriak estaltzen
dituzten norbegiar estiloko txanoetan aurkituko dituzu. 

60.hamarkadako estiloa gustatzen bazaizu, larruzko bol-
tsoek, helduleku beltz edo gorri handi eta biribilak izanen di-
tuzte.

Gogokoenak txanoak eta txa-



GIZONEZKO-
A K

Negu honetan ator koadrodunak jantzi-
ko dira. Handiak eta ttikiak, xumeak edo
hagitz nabariak, “pata de gallo” eta “Ga-
leseko printzea” deituak. 

Zorionez trajea ez da derrigorrezkoa. Par-
txe itxurako sakelak dituzten jakak, jaka
errustikoak, atorra zabalak edo tertzio-
pelozko jeans-ek itxura informala hartzeko
aukera zabala eskaintzen dute. Korba-
tarik gabeko trajeak eta jertse lodi, goxo
eta erosoak ere informalak izanen dira.
Egunez ere laranja koloreko jertseek je-
ans eta angorazko pulóver lodiekin konbi-
natuko dute.

Koloreari dagokionez, balore seguruetara
itzultzeko joera dago. Koadroak ez dira gri-
sen gaman sartuko. Berde eta urdin iluna
eta burdeos kolorea nagusitzen dira kolekzio
aunitzetan.
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Korbatarik gabeko trajeak



Gizonezkoen LENTZERIA
Portugaleko “Ímpetus” etxeak gerrialde ba-
xukoak eta retro estiloko slipak atera di-
tu. Denboraldi honetako kolekzioak Trendy
eta Fantasy izenekin definitzen dira. Trendy
modeloak, bere barneko arroparen sen-
tsualitatearekin jostatzeko ausardia duen
gizona definitzen du.

Bertzalde, Fantasy modeloak, ikutu doto-
reak eta material aurreratuekin eginak di-
ra eta kaleko nahiz sport joera segitzen
dute. 

Galtzontzilloak ez dira kotoizkoak soilik,
gaur egun aukera zabala dago. Honetaz

gain, Ímpetus etxeak gizonentzat Tactel
eta Lycra janzkiak sortu ditu, ukitu natu-
ral eta erosoa ematen diotenak.

Gainera, aukera ezberdinen artean hauta
dezakete: galtzontzillo dizdiratsu edo opa-
kuak, ehun alderanzgarriak eta estanpa-
tuak. Berrikuntza modura, merkatura sport

erako pijama estan-
patu eta

kotoiz-
ko ma-
llak ka-
leratu

dituzte,
diseinu bizi

eta moder-
noekin. 

Diseinu 
bizi 

eta 
moder

-
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HAURRENTZAKO
M O D A

Betiko haur kolore argi eta xuabetaz ihes
eginez, denboraldi honetan herrialde exoti-
koetako kolore bizi eta alaiak aukeratu di-
tuzte. 

60. hamarkadako izpiritua berpizteko, kolo-
re goxo, tonu klasiko eta naturalak, kirol-ehu-
nen gainean ikusiko ditugu aplikatuak.

Francis Montesinos eta Agatha Ruiz de la
Pradak batez ere neska gaztetxoen moda
landu dute, kolore bizi eta fantasiaz beteri-
ko ukituekin Jesús del Pozoren Junior ko-
lekzioak kolore hotzeko elementu dotoreak
ausardiarekin nahasten ditu. Victorio eta

Lucchinok aldiz, haurrak ain-
geru bihurtu nahi di-

tuzte farfail, tul eta
kotoi goxoekin. 

Pan con Choco-
latek janzten di-

tuen neskatxek,
datorren denbo-

raldian dotore-
z i a  e ta  g la -
mourra era-

Kolore bizi eta alaiak
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O INETAKO-
A K

Joera berriek estiloa eta lu-
xu handia duten modeloak pro-
posatzen dituzte. Modu ede-
rrean, retro ukitu batekin,
informala eta klasikoa na-
hasiko dira. 20. hamar-
kadako bohemio eta 70.
hamarkadako Woods-
tock belaunaldien arte-
ko nahasketa horren on-
dorioz, oinetako propo-
samen berriak bere
apaingarriengatik dira

Plataformak eta kuñak indartsu itzuliko dira. Itxura dis-
kretua klasikoarekin elkartuko da, eta horren emaitza
itxura arront britaniarra izanen da. Trotteur zapatak,
amazona botak edo areto-takonak, guztiak gaurkotuak,
kutsu aristokratikoa dute ezaugarri nagusitzat. Joera
dotore hauek neguko bota eta mokasin erosoekin osa-
tzen dira.

Takoi altuko zapatak eta txorkatilean lotzen diren T for-
mako tirak diztuztenak, atzera-puntada klasikoak dituz-
ten gizonezkoen zapatak eta belusazko muleak. 20.ha-
markadako aretoetako giroa ekartzen dute gogora. 

Modelo berritzaileenak, motorzaleen estiloko botak eta
metal nahiz neoi tonuko kirol oinetakoak dira. Moder-
no-itxura perfektua zapata perfektuentzat.

Takoi altuko zapatak
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