






































M INIMALISMOA NAGUSI 
EMAKUMEZKOEN UDAZKEN-NEGU-
K O
M O D A N

Itxura berria izateko ez duzu zure lo-
oka goitik behera aldatu behar. Pie-
zak minimalismoan oinarritzen dira,
baina ez da 90.hamarkadako mini-
malismo berean, ezberdintasun ba-
tzurekin dator, ordukoa nahiko maka-
la eta desegituratu xamarra baitzen.

80. hamarkadako fluor koloreak eta
beltza nahasten dituzten soineko eta
galtzak nabarmenduko dira.

Beroki luzeak nahiz motzak, gehie-
nak trench modukoak dira, ge-
rrikoarekin gorputzean estutzen
direnak eta kutsu militarrare-
kin.

Artilea bezalako ehunak indar han-
diarekin itzultzen dira eta  pontxoa
eta txanodun jertsetan ikus ditzake-
gu. Errusia eta Andeetan inspiratu-
tako moda indartsu dator, etnikoa eta na-
turala.

Denboraldi honetan laranja eta morea na-
gusituko dira, hala ere aukera zabala iza-
nen da berdea, horia, berde lehorrak, go-
rriak… Konbinazio ezberdinak ikusiko di-
ra, arrosa bizia gorriarekin, grisa urdina-
rekin,beltza grisekin…Gauez ordea, tonu
metalikoak.

Kolore konbinazio ezberdinak
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Kolore bixiak neguan ere

MAKILLAJEA ETA ILEA

Aurpegiko naturaltasuna eta freskura
dira nagusi makillajean, eta horretara-
ko, marroia, terrakota, arrosa eta ko-
ralaren antzeko tonuak dira gehien iku-
siko ditugunak. Begietarako ongi ema-
ten duen gama erakargarria da baina,
batez ere, masailentzako. Indarra be-
gietan ikusiko da, tonu keztatu eta sa-
konekin pintatuko dira (morea, ubela,
berenjena, terrakota) eta, gauean ba-
tez ere, betile kixkurrekin batera era-
manen dira. Ezpainetan distira da iku-
siko dena.

Egunez adatsak nagusituko dira, mele-
nak. Adats solteak, leunak edo arinki
ondulatuak. Gauerako orrazkera buka-
tu gabeak eta puskatuak proposatzen
dituzte.
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OINETAKOAK

Oinetakoek estetikoki erakarri behar digute, ne-
guko zorroztasuna ahaztea lortzen duten kolore-
ak erabiliko dira, estilo maskulinoa edo uniformea. 
50. eta 60. hamarkadetako eragina nabarituko
daemakumeetan, takoi altuak eta karratuak, apain-
garri handiak, grabatu eta bordatuak.

Orrazkera
informalak

nagusituko
dira
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GIZONEZKOAK

Gizonezkoen modaren klabeak arrakas-
ta klasikoak, grisa, beltza ausarta eta es-

tilo militarra dira udazken neguko mo-
dan.

Arrakasta klasikoak; sustrai
tradizionalak dituen joera bat
da baina interpretazio gaz-
teago batekin dator: orain
kapak, silueta meheak eta
estanpatu nahasketak era-
biltzen dira. 
sargazko galtzak, v itxu-
rako lepoa duten jertse-
ak, korbatak eta bufandak
zaku estanpatuekin kon-
binatzeko zoragarriak di-
ra.

Militar eraginak gizonez-
koen modan zirrara egi-
ten jarraitzen du. Joera ho-
netako oinarrizko piezak,

itxura fisikoari garrantzi gehia-
go emateko garatu dira. Sar-

gazko ehunek eta ehun sen-
dotuek garrantzia hartuko du-
te. Ageriko sakelek, botoiek, sor-
baldako edo txarretelek eta di-
seinu militarrek erakargarrita-
sun handia daukate. Galtza es-
tu eta funtzionalak, hegazkinlari
motako zamarrak, beroki luze
nahiz motzak eta marinel esti-
loko berokiaren bariazioak dira
denboraldi honetako klabeak..

Estilo militarra nagusituko da
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BARRUKO ARROPA
Orain, gizonak ez dio inori bere bar-
neko arropa erosten uzten.Inork bai-
no hobe, bere beharrak ezagutzen di-
tu eta patroi eroso, kolore dibertiga-
rri eta estanpatu ausarteko markak
aukeratzen dituzte harro erakusteko. 

Modelorik gustokoenak boxerra (la-
bur eta estuak), truncka (emakume-
en kulero laburren antzekoak, hanka
guzia agerian uzten duena), eta slipa
dira.

ORRAZKERA
Orain arte metxak emakumeen kapritxo
bat zen baina gaur egun gizonezkoak ge-
ro eta ausartagoak dira ile mozketa eta
orrazkeretan.

Gizonezkoetan metxak ile motzetan do-
toreago geratzen dira. Melena erama-
ten baduzu, ez aukeratu berezkoa duzun
koloretik oso ezberdin dena.

Kolore
dibertiga

-

Metxak eramanen dira ile motze-



HAURRENTZAKO
M O D A

Kamiseta eta galtzen kolo-
reak modu egokian nahas-
ten dira eta estanpatu eta
farfailen 50-60.hamarka-
detako erreibindikazioei
erreferentzia egiten die-
te. Aukeratutako ehunak
bereziki leunak eta ero-
soak dira eta puntuzko
jantziak galtza bakero
urratu eta desgastatue-
kin eramango dira.

Neska nahiz mutilek, beti-
ko estiloari ihes egiten dio-
te eta egungo mozketak

presente daude. Jantziak gai-
nezartzen dira, jakak txapa
ezberdinekin apaintzen dira
eta txanoak ez dira falta.
Look moderno hau panaz-
ko galtza eta gonekin osa-
tzen da.
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Kolore eta estanpatuak

Loreen irudiak dira ezaugarri nagusietariko bat, blusatan estan-
patuak eta berokien azpikoetan estanpatuak ikusiko dira.
Blusak soinekoekin eta galtzekin konbinatu daitezke. 
Geihen ikusiko diren koloreak berdea, marroia, turkesa eta fuk-
sia dira bertzeak bertze. Materialei dagokionez, pana, mikrofibra,
ehun metalizatuak eta fantasiazko koloreak dituzten larruak era-
biliko dira.

Loreen irudiak eta blusa estanpa-



Oinetakoak

Haurren modan forma eta eroso-
tasunari garrantzi haundia ematen
zaio. Horrela, punta indartsuak di-
tuzten bota eta botin erosoak eta
estilo oso modernokoak eramango
dira.
Fantasiazko estanpatuak ez dute hu-
tsik eginen oinetakoetan ere.

erosotasunak
garrantzi

haundia
haurren

zapate
-
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Pana, mikrofibra eta ehun metaliza-
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hurrengo gehigarrietan…
feriak, eraikuntza, 

gastronomia… 
PUBLIZIDADEA jarri nahi

baduzu: 948 63 54 58
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