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IZVLEČEK
Diplomsko delo z naslovom Oblikovanje kolekcije na temo hortikultura predstavlja celoten
oblikovalski proces od začetne inspiracije do končnega izdelka. Namen diplomskega dela je
bil oblikovati sodobno kolekcijo z vidnim izhodiščem v hortikulturi.

V teoretičnem delu je na kratko opisana razlaga in pomen hortikulture kot prvotno izhodišče,
ki je pripeljalo do nadaljnjega raziskovanja. Opisana je krajinska arhitektura nekoč in danes
ter njen vpliv na modno oblikovanje. Predstavljeni so nekateri sodobni projekti urejanja krajine,
ki kažejo potrebo po združitvi umetnega okolja in narave. Ljudje se vedno bolj zavedamo
njenega pomena in si zato želimo sobivati z njo v harmoniji, kar je tudi en od razlogov, da je
vrtnarjenje mnogim postal hobi. V nadaljevanju teoretičnega dela je opisan kratek razvoj
vrtnarskih oblačil skozi zgodovino. Predstavljena so oblačila ženske podeželske vojske,
vrtnarska oblačila, ki jih nosimo danes s podrobnejšim opisom ključnih oblačilnih kosov ter
kolekcije modnih oblikovalcev, ki so svojo inspiracijo črpali v vrtnarskih oblačilih. Povezanost
z naravo nakazuje tudi pomembnost principa trajnosti, še posebej v oblačilni industriji.

Eksperimentalni del prikazuje razvoj ženske kolekcije, ki se navezuje na teoretični del
diplomske naloge. Prikazan je celoten proces, od začetnega izhodišča, preko skic, tehničnih
skic, materialov in barv do fotografij končnega izdelka. Opisana je tudi ciljna skupina, ki je
kolekcija namenjena. Eksperimentalni del predstavlja realizacijo izbranih kosov. Poudarek je
na kosih enostavnega kroja, podkrepljenih z detajli, ki izhajajo iz vrtnarskih oblačil.

Ključne besede: hortikultura, krajinska arhitektura, vrtnarska oblačila, moda in narava,
trajnostno oblikovanje, vrtnarjenje.
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ABSTRACT
The BA thesis titled "Collection design based on horticulture" represents the entire design
process from the initial inspiration to the end product. The purpose of the BA thesis was to
design a collection grounded on horticulture by using a modern approach.

The theoretical review section of this thesis starts with a short description and provides the
definition of horticulture which lead to further research. The section explores landscape
architecture and its effect on fashion design. Presented are some modern landscaping
projects that show the importance of integrating nature and artificial environments. People are
increasingly aware of nature's importance and strive to coexist with it, which is also one of the
main reasons that gardening has become a hobby for many. The theoretical section continues
with a brief evolution of gardening clothes throughout history. The presentation focuses on
women’s land army clothes, modern gardening clothes and their key clothing pieces, as well
as designer collections inspired by gardening clothes. The principle of sustainability
concerning clothes strongly portrays how deeply embedded nature is in the fashion industry.

The experimental section focuses on the development of the design process for the women's
collection, which is linked with the theoretical section. The whole process is shown, from the
starting point using sketches, technical sketches, materials and colors to pictures of the final
production. The target group for which the collection was made is defined and described. It
presents the realization of the selected pieces. The main emphasis is on pieces of simple cut
that are garnished with details and originate from gardening clothes.

Keywords: horticulture, landscape architecture, gardening clothes, fashion and nature,
sustainable design, gardening.
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1 UVOD
Hortikultura je stroka, ki zajema oblikovanje in načrtovanje krajinskih struktur. Vrtna umetnost,
ki s svojim ambientom soustvarja okolje, nam predstavlja pomemben kulturni spomenik. Poleg
samooskrbe z domačimi pridelki ekološke pridelave nam nudi neposreden stik z naravo, ki jo
tako lahko doživimo tudi v mestih, ne samo na podeželju. (1.)

Vrt, kot ga poznamo danes, ni podoben zgodovinskemu vrtu oz. vrtu, kakršen je bil v
preteklosti. Skozi zgodovino se je spreminjal, pri čemer različne podobe vrta odražajo različne
gospodarske in politične razmere določenega obdobja. Koncept oblikovanja tako urbane kot
krajinske krajine in način gojenja rastlin se razlikuje od kulture do kulture.
V 20. stoletju se pojavita izraza “moderna arhitektura” in “urbanizem”, ki nakazujeta drugačen
pristop pri urejanju tako urbane kot stanovanjske krajine. (2.)

Pri hitrem tempu današnjega življenja, kakršnega ima večina ljudi, ni presenetljivo, da ljudje
iščejo načine za sprostitev in počitek. Prav zato je vrtnarjenje zaradi svoje meditativne
lastnosti hobi mnogim, tako mladim kot starejšim. Dokazano ima veliko dobrih vplivov na
človeka, razbija monotonost in daje tako telesu kot tudi umu možnost za sprostitev in
pridobivanje energije. Poleg tega rastline igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju notranjega
prostora, saj vanj vnašajo živ element. Ta mali košček narave pomembno spremeni ambient
in daje dober občutek. Velik trend pa je tudi ekološko pridelana hrana. (28.)

Oblačila imajo pri vrtnarjenju velik pomen. Biti morajo udobna in funkcionalna. Skozi
zgodovino je težko točno določiti, kaj so »vrtnarska oblačila«. Običajno so bila to preprosta,
praktična oblačila, ki so jih nosili nižji sloji, delavci in kmetovalci, saj je bilo to edino, kar so
imeli. Skozi celotno zgodovino pa kljub mnogim spremembah kot rdeča nit ostaja njihova
funkcionalna in praktična narava, ki so jo ohranila vse do danes. Pozitivna posledica vrtnarskih
oblačil je tudi oživitev koncepta trajnosti, saj za vrtnarjenje ljudje najraje oblečejo stara
oblačila, ker se ta lahko brez škode umažejo in so navadno tudi udobna. (46.)
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Slika 1: Avtorski inspiracijski kolaž vrtnarka
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 HORTIKULTURA
Hortikultura v ožjem pomenu besede pomeni oblikovanje in nego okrasnih vrtov kot področje
krajinske arhitekture. Je znanost o vzreji in oskrbi flore in favne. Vključuje skrb za zemljo,
razmnoževanje, vzgojo, oskrbo in proizvodnjo semen, gojenje zelenjave, sadja in zelišč.
Zajema tudi študijo bolezni rastlin in njihovih škodljivcev, poleg tega pa še ekologijo, estetski
vidik vrta, čebelarstvo in živinorejo, ki vključuje tudi domače živali. (1.)

Slika 2: Avtorski inspiracijski kolaž hortikultura
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2.2 KRATKA ZGODOVINA VRTNE UMETNOSTI
Nekateri zgodovinarji menijo, da je vrt najstarejša oblika urejanje človeškega prostora.
Trenutno vse najdbe kažejo na to, vendar pa zaradi pomanjkanja oprijemljivejših
dokazov v to niso popolnoma prepričani. Kakor koli že, nedvomno drži, da so prvine
urejanja prostora postopoma vodile k bolj dovršenemu in raznolikemu stavbarstvu ter iskanju
boljših postopkov za gojenje koristnih rastlin. V okviru dveh civilizacij, vzhodne in zahodne,
sta se izoblikovala dva povsem različna prostora. (2.)
Iz egipčanskih stenskih slikarij je razvidno, da je bil tamkajšnji vrt sprva manjše, umno urejeno
zemljišče, na katerem so gojili le izbrane rastline, sčasoma pa je postal pomembna dopolnitev
grajenega bivališča. Iz prvotnega namena se je razvil še v prostor za bivanje na prostem in
dobil značilnosti oblikovne prostorske celote. Obredno-religiozna raba je še povečala njegovo
bivalno vrednost in vrt je postal statusno znamenje, ki je oznanjalo družbeno veljavo lastnika.
Prav zato je v baroku, obdobju največje manipulacije z odprtim prostorom, vrt neredko
pomembnejši od dvorca, kar potrjuje francoski Versailles. (2.)

Slika 3: Versailles (3.)
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Bivališča vladarjev so se v tej smeri začele poudarjeno razvijati že v italijanski renesansi, kjer
so vrtovi začeli dopolnjevati mestne palače in podeželske vile. Vrt je bil poleg odseva kulturnih
dosežkov določene dobe in odraza njihovega življenja tudi vzvod za pospeševanje
družbenega razvoja. Najbolj je to razvidno iz angleškega krajinskega sloga 18. stoletja,
katerega pojav in kompozicijsko zgradbo je najlažje razložiti preko družbenogospodarskih
razmer tistega obdobja. Arhitekturne ideje renesančnega arhitekta Andrea Palladia so
postavili v sodobno krajino, oblikovano v po naravi se zgledujočem slogu. Ta način oblikovanja
zajema večnamensko sporočilo, ki so ga ljudje namenili vladajočim. Z ureditvijo prvih javnih
parkov so odvzeli vlogo dvorcu kot najpomembnejšemu delu mestu in mu delno okrnili
monopol nosilca napredne družbene misli. Do takrat je večina celotnega razvoja vrtne
umetnosti potekala v okviru dvornih rezidenc. V Angliji 18. stoletja so vsi vrtovi nastajali na
obrobju, s čemer je bilo očitno nakazano, da vrtna umetnost ni bila namenjena dvoru. Angleški
krajinski slog je imel kasneje tudi močan vpliv v Novem svetu: Thomas Jefferson, tretji
predsednik Združenih držav in eden od tvorcev deklaracije o človekovih pravicah, je v njem
videl močne temelje pravičnejše družbene ureditve. (2.)
Tako je 19. stoletje v krajinski arhitekturi zaznamovalo širjenje javnih parkov v velikih mestih.
Vzporedno pa se je začel množičen vnos eksotičnih rastlin v Evropo. (4.)
Za razliko od zahodne civilizacije sta bili na Vzhodu vrtna umetnost in arhitektura duhovno
naravnani. Vrt ni bil sam po sebi zaključena celota, niti ni bil odmaknjen od okolice, temveč
sta bila vrtni in stavbni prostor strnjena v celoto. (2.)
Tako imamo na eni strani geometrijsko zasnovo dokončno uravnanega prostora z željo po
človeški nadvladi nad naravo, na drugi strani pa temu nasprotno mišljenje vzhodne civilizacije,
podrejenost in prilagajanje, zasnovo poduhovljene narave, ki ohranja videz naravne
prvobitnosti. V obeh primerih pa so bili vrtovi, ne glede na razlike, prizorišča bogatega
družbenega življenja. (2.)

2.3 VRTNA UMETNOST DANES
2.3.1 URBANA KRAJINA
Frederick Law Olmsted, ameriški krajinski arhitekt, ki je zasnoval znameniti Centralni Park v
New Yorku, je v naravi videl moralno moč, ki naj bi izboljšala mesto in omogočala ljudem
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polnejše življenje. Osnovni model javnega parka kot prostora za potrebe mestnega
prebivalstva je vplival na teorijo in prakso urbanističnega načrtovanja. (2.)

Slika 4: Central Park v New Yorku (5.)
Težnja po rešitvi problema prenatrpanega in zadušljivega mesta je oblikovala koncept t.i.
vrtnega mesta, katerega cilj je pripeljati naravo v mesto. Glavni prednosti vključevanja bolj
odprtih in zelenih površin v mesta sta predvsem čistejši zrak in izboljšanje bivalnega prostora.
Poleg boljšega okolja ima prostor z naravo tudi korist za zdravje in dobro počutje. Povezovanje
zelenih površin z rekreacijskimi objekti olajša aktivnejši življenjski slog, kar pomaga pri
odpravljanju tegob modernega življenja, kot sta stres in debelost. (6.)
Zelene površine zagotavljajo prostor za izražanje raznolikosti, tako osebnih kot kulturnih.
Družbene in kulturne vrednote vključujejo odnos do narave in željo po stiku z njo. Prav tako
nov vpogled potreb in odnosa do narave in trajnosti vključuje sodoben način razumevanja
ekologije, ter uporaba novih komunikacijskih tehnologij. (7.)
Z urbanizacijo se naravni prostor čedalje bolj krči, zato je prebivalstvo, še posebno v mestih,
vedno bolj vezano na zelene javne površine. Predstavljajo jim nadomestilo narave in okolje
za dejavnosti, ki jih je mogoče realizirati le v taki obliki krajine; so kraj z velikim potencialom
za oddih in rekreacijo, skrbijo za psiho-socialne potrebe prebivalstva in pestrejšo podobo
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mesta, ki zagotavlja kakovostnejše življenje v urbanem okolju. Zaradi spreminjanja prostorskih
razmer in dodeljevanja novih namembnosti (ceste, avtoceste, izobraževalne in druge javne
stavbe ...), bo potreba po naravi vedno večja. (4.)
Prednostna naloga urbanih mest so zelene stavbe in trajnost. V New Yorku so odprli prvi
podzemni park na svetu, imenovan »laboratorij Lowline«, ki poleg podzemnega vrta vključuje
še različne dejavnosti, kot so razprave, umetniške inštalacije in izobraževalne dogodki. Lep
primer, kako so mesta sprejela zeleno življenje, so japonski parki Namba v Osaki. Na
maloprodajnem in pisarniškem kompleksu v osmih nivojih strešnega vrta, ki zajema več
mestnih stavb, so nasadi dreves, skalni gozdovi, pečine in kanjoni, travniki, potoki, slapovi in
ribniki. Delavcem ponujajo možnost pridelave svoje zelenjave. V Franciji je botanik Patrik
Blanck želel reintegrirati naravo nekam, kjer jo je najmanj pričakovati, zato je na most Aix-enProvence postavil vertikalen vrt. (8.)

Slika 5: Parki imenovani Namba v japonskem mestu Osaka (9.)
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Velik preobrat v krajinski arhitekturi je t.i. High Line v New Yorku. High Line je javni park,
zgrajen na zapuščeni železnici 30 metrov nad tlemi, v zahodnem delu Manhattna. V preteklosti
je bila to tovorna železniška proga, zgrajena v tridesetih letih prejšnjega stoletja kot del
velikega infrastrukturnega projekta, imenovanega »West Side Improvement«. Železnica je
prenehala delovati leta 1980. Leta 1999 je območje prevzela neprofitna organizacija »Friends
of High Line«, ki se zavzema za ohranitev in ponovno uporabo železnice kot javnega odprtega
prostora. Park se je odprl za javnost v dveh fazah, prva faza leta 2009, druga pa dve leti za
tem. (10.)

Slika 6: "High Line" v New Yorku (11.)
Primer zelo uspešnega projekta metropolitskega pogozdovanja, ki prispeva k obnavljanju
okolja in biološke raznovrstnosti mesta, so milanski vertikalni gozdovi, zasnovani na konceptu
trajnostne stanovanjske gradnje. Vzpostavljajo namreč bujen rastlinski sistem v središču
mesta, ki prispeva k izgradnji mikroklime, skrbi za vlažnost, absorbira ogljikov dioksid in
prašne delce ter proizvaja kisik. (12.)
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Slika 7: Milanski vertikalni gozdovi, projekt metropolitskega pogozdovanja (13.)
Tudi vizija Singapurja postati »mesto v vrtu« je lep primer želje po vzpostavitvi močnega
dialoga med visoko gostoto prebivalstva, urbano trajnostjo in dediščino. S tem želijo izboljšati
življenjski slog in ublažiti krutost betonske metropole. (14.)

Slika 8: Sigapur ali t.i. "mesto v vrtu" (15.)
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2.3.2 STANOVANJSKA KRAJINA
Stanovanjska krajina je pomemben element bivalne kakovosti. Razvila se je zaradi
samooskrbe s hrano in postala izraz potrebe po zasebnosti in stiku z naravo. Spojitev hišnega
in vrtnega prostora v oblikovno in funkcionalno celoto spominja na bivalno kulturo vzhodne
civilizacije. Vrt je priložnost umika v odprt prostor in s tem predstavlja določeno obliko
sprostitve ter tako zadovoljuje pomembno potrebo človeka. Prav tako pa je ena od človekovih
potreb ukvarjanje z gojenjem rastlin. Vloga vrta je zelo pomembna za višjo kakovost življenja
in samorealizacijo prebivalcev, saj vrt nima bivalnega namena, ampak služi predvsem za
gojenje zelenjave, sadja, cvetja ali zelišč, pomemben pa je tudi učinek sprostitve in estetske
dovršenosti, ki jo prinaša. (4.)

Slika 9: Restavracija v rastlinjaku, bar Cofoco v Kopenhagnu (16.)
Poleg ekološko pridelane hrane je vedno večji trend, da narava postane dekoracija našega
domačega ali službenega okolja. Poleg tega, da so rastline integralni element oblikovanja
prostorov, imajo tudi vlogo teksture, oblike, barve in kontrasta ter zagotavljajo stik z naravo.
Pri celotni zasnovi omogočajo spreminjanje ambienta in pomagajo ustvariti celosten videz
prostora. Dobre so tudi za človeško zdravje; združujejo in sproščajo, z absorbcijo ogljikovega
dioksida izpustijo kisik in tako osvežijo zrak in odstranjujejo škodljive toksine iz prostora; poleg
tega pomagajo regulirati vlažnost in povečajo stopnjo pozitivnosti, kar omogoča zelena barva,
ki naj bi po teoriji barvne psihologije sproščala. Prav zaradi tega veliko ljudi svoje domove
preoblikuje v bivalne rastlinjake, kar je tudi trenuten trend notranjega opremljanja restavracij
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in barov. Dokazano je, da rastline ustvarjajo občutek razkošja in dajejo prostoru ugled in
privlačnost, kar pomaga pri ekonomiji. Zaradi tega čedalje več rastlinja najdemo v
nakupovalnih središčih, hotelih, restavracijah in barih. Lep primer sta restavracija in bar
Cofoco v Kopenhagnu, ki sta postavljena v sodoben rastlinjak. Ponekod pa so rastline dodane
izključno zaradi prijetnega vzdušja in kot dodatek moderni zasnovi. (17.)

Alternativa lončnim rastlinam in zelenemu okolju so žive zelene stene: samozadostni navpični
vrtovi, pritrjeni na zunanjost ali notranjost stavbe. (18.)

Slika 10: Navpični vrtovi ali žive stene (19.)
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2.3 VRTNA UMETNOST V MODNEM OBLIKOVANJU
Modno oblikovanje že stoletja išče inspiracijo za svoje oblikovanje v hortikulturi in vrtovih.
Portret Jacobeanove dedinje Lettice Newdigate iz leta 1606 nakazuje zgodnjo uporabo vrta
za inspiracijo v modnem oblikovanju. Na obleki je vidna preslikava vrta, ki se sicer razteza v
ozadju slike. Marie-Jeanne Rose Bertin, prvi znani francoski modni oblikovalki, ki je oblikovala
predvsem za kraljico Marijo Antoaneto, so glavni navdih za njeno ustvarjanje predstavljali
vrtovi v najstarejšem zasebnem vrtu na svetu, Versaillesu. (20.)

Slika 11: Portret Jacobeanove dedinje Lettice Newdigate iz leta 1606 (21.)
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Ralph Lauren in Gianfranco Ferre sta vrtnarski trend iz leta 1720 spremenila v oblačilni slog,
vsak namenjen za drugačno ciljno skupino. Gianfraco Ferre prodaja Italijanom kot tako
imenovan angleški slog: jopice iz kašmirja v pastelnih barvah, karirasti športni suknjiči in
“brogues” čevlji. Ralph Lauren je ta slog, ki je nastal iz vrtnarskega trenda leta 1720, razvil v
uniformo “prappyjev”, Američanov vzhodne obale. Med aristokracijo je zavladal trend
krajinskih vrtov – naravnejših vrtov z manj vpliva človeške roke. Vrtove z estetsko oblikovanimi
grmovnicami so nadomestili prostorastoči vrtovi, ki so se raztezali daleč po posestvu.
Posledično se je zaradi tega začela spreminjati tudi moda. Vrtovi so postajali vedno večji in
priljubljene so postali ogledi teh vrtov s kočijami, pri čemer jih je razkošna in okorna moda
tistega časa ovirala. Trend ogledov s kočijami je torej botroval razmahu preprostejših volnenih
oblačil. in praktične obutve: ženske so nosile krila z ozkim pasom, ki so segala do tal, in plašče
z dvorednim zapenjanjem, pri moških so v modo prišli visoki škornji. (22.)

Ta način oblačenja se je iz Anglije hitro razširil po vsej Evropi. Še danes lahko najdemo njegov
vpliv pri nekaterih modnih oblikovalcih kot so Burrbery, Paul Smith and Mulberry z znamenitimi
“trench” plašči, volnenimi suknjiči in oblačilnimi kosi iz kašmirja. (22.)

Slika 12: Tommy Hilfigre kampanija za kolekcijo jesen/zima 2012 v stilu "preppyjev" (23.)

13

Angleški vrtovi vrtnic so navdihovali tudi kreacije Christoperja Baileya, kreativnega direktorja
modne hiše Burberry, za kolekcijo pomlad/poletje 2014. Gre za eleganten preplet čipk z
voluminoznimi vrhnjimi oblačili. (24.)

Slika 13: Burberry, pomlad/poletje 2014 (24.)
Glavna inspiracija spomladanske couture kolekcije modne hiše Valentino leta 2013 so bili
labirinti, vrtovi, v katerih se narava sreča z arhitekturo in znanostjo; Valentino je v svojih
kreacijah predstavil subtilnost med organco in vezenjem. (25.)

Slika 14: Valentino couture 2013 (25.)
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2.4 VRTNARJENJE
Kultura vrtnarstva se je v zadnjem desetletju ali dveh spremenila. Odrasla je nova generacija
vrtnarjev. Vrtnarstvo ni več samo prijetna prostočasna dejavnost ali način ustvarjanja
zasebnega prostora, ampak tudi pozitivna oblika okoljskega aktivizma. (26.)

V trendu je ekološka in bolj naravno pridelana hrana. Mar obstaja kak boljši način, kako vemo,
da je hrana na naših krožnikih resnično iz ekološke pridelave, kot da jo vzgojimo sami?
Prednost domačega vrtnarjenja je med drugim tudi odprava škodljivih pesticidov in gnojil. (27.)

Za vrtnarjenje ni potrebno imeti velikega dvorišča ali zelene parcele, vrt se lahko ustvari tudi
v cvetličnem lončku ali zabojniku. Trg je preplavljen z nasveti za vrtnarjenje. Velik je razcvet
trgovin z vrtnarskimi pripomočki v velikih mestih, saj se vrtnarjenje vedno bolj uveljavlja kot
nov, moderen hobi. Deluje kot protiutež sodobnemu in hitremu načinu življenja. Vedno bolj je
v ospredju koncept, ki zagotavlja ljudem užitek v vrtnarjenju. Poleg tega, da je delo na vrtu vir
svežih in zdravih pridelkov, vrtnarjenje dokazano koristi fizičnemu in psihičnemu zdravju. (28.)

Slika 15: Vrtnarjenje (29.)
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V sodobnem svetu narava in tehnologija delata skupaj. Vrtnarstvo se združuje z novo
tehnologijo, saj ta pomaga naravi dvigniti naše pridelke. Glede na omejitve v prostoru,
podnebju in virih je tehnologija marsikje v vrtnarstvu dobrodošla. (30.)

Zanimiv primer povezave tehnologije in vrtnarjenja je eksperimentalna rastlinska kapsula. Ta
izboljša rast rastlin brez dodanega rastnega hormona. Vse, kar je potrebno storiti je, da v
zemljo posadimo seme željene rastline in na kapsuli pritisnemo tipko za polnjenje. V kapsuli
je seme veliko bolj kalilno kot v navadnem loncu, saj omogoča rastlini okolje z več kisika, vode
in hranili in ne vsebuje nobenih pesticidov, fungicidov ali drugih škodljivih gnojil. (31.)

Slika 16: Eksperimentalna rastlinska kapsula (32.)

2.5 VRTNARSKA OBLAČILA SKOZI ZGODOVINO
Ena prvih kmetijskih družb so Egipčani. Njihova oblačila so bila narejena iz lanene tkanine.
Moški so nosili krila, ki so bila na vrhu pričvrščena s pasom. Dolžina krila je bila odvisna od
mode tistega časa. V času starega kraljestva so bila krila krajša kot v obdobju srednjega in
novega kraljestva. Ženske so nosile dolga krila ravnega kroja na eno ali dve naramnici. Kljub
temu, da so bili večino časa bosi, so tudi tisti iz nižjega sloja za posebne priložnosti nosili
sandale, ki so bili narejeni iz tankega papirusa. Za stare Egipčane je tipično, da so vsi nosili
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nakit, saj so verjeli, da se bodo tako zdeli privlačnejši svojim bogovom, celo kmetovalci in
poljedelci so si izdelovali okrasje iz barvnih keramičnih kroglic. (33.)

Slika 17: Egipčanska oblačila kmetovalcev in poljedelcov (33.)
Oblačila stare dobe so bila široka, iz neobdelane tkanine, ki se je na različne načine gubala in
drapirala na telesu. Ne glede na civilizacijo je bila glavna lastnost oblačil ta, da so bila izdelana
tako, da so ustrezala vremenu. Ko je bilo vreme hladnejše, je oblačilo pokrivalo več telesa,
kot takrat, kot je bilo toplo. (34.)

Slika 18: Srednjeveška oblačila nižjega sloja (34.)
Oblačila kmetov in poljedelcev srednjega veka so bila uporabna in skromna. Osnovno oblačilo
tako žensk kot moških je bila dolga volnena tunika, ki se je razvila iz tunik pozne antike. Iz
potrebe po večji svobodi gibanja so si moški pri straneh ustvarili razporke, ženske pa so konice
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tunik zataknile za pas in tako ustvarile nekakšne žepe, s pomočjo katerih so lažje prenašale
pridelke. Moške tunike so bile izdelane iz grobe volne in nebarvane, ženske pa so bile za
razliko od teh iz bolj fine volne, pobarvane modro. V 14. stoletju se pojavijo prve podtunike;
tunike iz konoplje, daljše v rokavih in po dolžini, ki so služile kot spodnje perilo. V hladnejših
vremenskih razmerah so uporabljali preproste usnjene čevlje, podobne gležnjarjem z enim
paščkom ali sponko, ki so imeli lesen podplat. Drugače pa je bilo popolnoma običajno, da so
hodili bosi. Ker tedaj niso poznali hlač, so (predvsem moški) nosili nogavice nad koleni. (35.)

Slika 19: Vrtnarska oblačila srednjega veka (35.)
Glavna lastnost oblačil nižjega razreda v renesansi je bila praktičnost. Narejena so bila iz lanu,
volne ali ovčje kože. Medtem ko so se materiali in razkošni dodatki oblačil med sloji zelo
razlikovali, so bili osnovni oblačilni elementi zelo podobni. Ženska oblačila so bila sestavljena
iz tesnega životca, gosto nabranega podkrila in krila, ki je segal do gležnjev, čez katerega je
bil privezan predpasnik. Zaradi lažjega gibanja obleke nižjega sloja niso bile tako tesne in
okorne, navadno niso vsebovale blazin in dodatnih podkril za oblikovanje bokov in zadnjice.
Njihovi stezniki so bili ohlapnejši. Globok pravokoten ali okrogel vraten izrez so ženske
pokrivale z ruto. Nosile so nizke čevlje z manjšo peto, prav tako kot moški. Moški so nosili
srajce z dolgimi rokavi in nabranim visokim ovratnikom, podobne današnjim srajčnim oblekam.
Na srajco so bile pripete hlače, ki so segale do kolen z mošnjičkom, ki je služil tudi kot žep.
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Pod hlačami so nosili nadkolenke. (36.)

V baroku se način oblačenja v tem sloju ni kaj dosti spremenil. Zaradi finančnih omejitev so
sledili staremu načinu oblačenja. (37.)

Slika 20: Podeželjska oblačila renesanse in baroka (38.)
Oblačila 19. stoletja so kljub industrijski revoluciji, ki je prinesla nižje cene oblačil, šivali sami.
Velikokrat so oblačila naredili iz vreč, v katerih so tovorili moko in drug živež, uporabljali so
tudi volno, bombaž in muslin. Ženske so nosile srajce z dolgimi rokavi in visokimi ovratniki,
dolga krila ali obleke (za večje udobje in toploto so nosile tudi podkrila), na glavah pa rute ali
klobučke, ki po obliki spominjajo na avbo. Imele so usnjene čevlje. Moški so kot delovno
obleko nosili srajco z gumbi in kombinezon. Pred soncem so se ubranili z klobukom s širokimi
krajci iz slame ali klobučevine. Nosili so pletene nogavice in usnjene čevlje. (39.)
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Slika 21: Podeželjska oblačila v času industrijske revolucije (40.)
Bistvene spremembe kasnejšega obdobja: slamnike so nadomestile baretke in kape s
ščitkom. V ospredje delovnih oblačil so prišla oblačila iz jeansa in srajce s kratkimi rokavi. (41.)

Slika 22: Vrtnarska oblačila 20. Stoletja (42.)
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2.6 ŽENSKA PODEŽELSKA VOJSKA / WOMEN’S LAND ARMY
“Ženska podeželska vojska” je bila britanska civilna organizacija, ustanovljena med prvo in
drugo svetovno vojno, ki je pomembno prispevala k povečanju proizvodnje hrane. Ženske so
nadomestile moške pri kmečkih opravilih, ko so bili ti vpoklicani v vojsko. Opravljale so vsa
potrebna dela za običajno delovanje kmetij.
Nemčija je v prvi svetovni vojni blokirala vse pomorske poti v Britanijo, ki je v tistem obdobju
pokrivala 50% potreb države, zato je bilo potrebno povečati pridelavo hrane na domačem
ozemlju in posledično povečati količino obdelovalnih zemljišč. Ker je bila večina moških
vpoklicanih v vojsko, so bile ženske edina podeželska delovna sila. Tako je vladni oddelek za
pridelavo hrane leta 1918 ustanovil žensko podeželsko vojsko, ki je bila po koncu vojne 1919
razpuščena. V tistem obdobju je bilo zaposlenih 23.000 žensk.
V 30-ih letih 20. stoletja, malo pred drugo svetovno vojno, so Britanci ponovno ugotovili, da
morajo povečati rast proizvodnje hrane in se s tem izogniti katastrofi, podobni tisti iz leta 1917.
Primanjkovalo jim je delovne sile, zato je bil načrt ponovno izveden. 1. junija 1939 je bila
uradno ustanovljena druga ženska podeželska vojska. Klub temu da je bila pod uradnim
nadzorom ministrstva za kmetijstvo in ribištvo, je častna vodja vojske postala Lady Denman.
Ženske, ki so se želele priključiti podeželski vojski, so morale opraviti intervju in zdravniški
pregled. Če so bile sprejete, jih je najprej čakalo usposabljanje, saj je bila večina deklet iz
mest in industrijskih območij Anglije in Walesa, torej niso imele znanja o kmetovanju. Uradna
najnižja starost je bila 17 let. Nov sistem je omogočal zaposlovanje. Za 50-urni delavnik poleti
in 48-urni delavnik pozimi so na teden dobile minimalno plačo, običajno pa so delale še več,
zlasti v obdobju žetve. Pravice do plačanega dopusta niso imele. Po končani vojni leta 1945
so delovna mesta počasi ponovno zasedli moški in ženske so ostale brezposelne. 21. oktobra
1950 je bila druga ženska podeželska vojska razpuščena, v času svojega obratovanja pa je
zagotavljala delo kar 90.000 ženskam.
Uniforme žensk v deželni vojski so predstavljale revolucijo. Dovoljeno jim je bilo nositi hlače,
da so imele enako svobodo gibanja kot moški, ki so opravljali težka fizična dela. Postale so
tudi sinonim za zdravo življenje na prostem. Imele so dva kompleta oblačil; formalnega, v
katerega so spadale: srajca, zelen rebrasto pleten pulover z V izrezom, zelena kravata, tričetrt
hlače iz rjavega rebrastega žameta, rjav usnjen pas, volnene pletene dokolenke, rjavi “brogue”
čevlji, tri četrtinski “trench” plašč in rjav klobuk. Kot delovno oblačilo so običajno nosile srajco,
rjav kombinezon oz. hlače z naramnicami in gumijaste škornje. (43. In 44.)
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Slika 23: Uniforma ženske podeželjske vojske (45.)

2.7 VRTNARSKA OBLAČILA DANES
Danes lahko katerikoli odslužen kos garderobe postane vrtnarsko oblačilo, še vedno pa je
pomembno, da so ta oblačila udobna in praktična. Večina ljudi ima prav zato določena
oblačila, taka, ki niso več v vsakdanji uporabi, ki se lahko brez škode uničijo in umažejo.
Navadno so to stare jeans hlače, flanelasta srajca ali pleten pulover in brezrokavnik. Tu se
pojavi vidik trajnosti. Zaradi popularnosti vrtnarjenja je na trgu poplava trgovin z vrtnimi oblačili
in dodatki, ki nudijo oblačila, narejena iz sodobnih in visokokakovostnih materialov. (46.)
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Oblačila morajo ohranjati telesno toploto, biti nepremočljiva, odporna na veter in UV žarke,
lahko pralna ter udobna, da omogočajo prosto in lahkotno gibanje. Pomembno je, da so
narejena tako, da ustrezajo vsem vremenskim pogojem. Oblačila, namenjena za vrtnarjenje,
morajo biti sestavljena iz več plasti, ki jih je možno odstraniti, imeti morajo veliko žepov. Najbolj
primerni so žepi na zunanji strani stegna. Žepi v višini pasu ali na prsnem delu so za nošnjo
orodja potencialno nevarni, saj lahko povzročijo poškodbe. Pozimi pa je predvsem pomemben
čebulni princip oblačenja – nosimo več slojev oblačil, ki jih po potrebi slečemo. (47.)

Slika 24: Avtorski inspiracijski kolaž vrtnarskih oblačil
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2.8 KLJUČNI KOSI VRTNARSKIH OBLAČIL
2.8.1 HLAČE
Hlače, namenjene vrtnarjenju, morajo biti predvsem udobne, funkcionalne in trpežne.
Ohranjati morajo telesno toploto, biti nepremočljive in zračne, odporne na UV žarke in veter,
raztegljive ter enostavne za vzdrževanje. Tkanina, iz katere so narejene, je v platneni vezavi
in običajno iz umetnih materialov. Navadno ima ojačan dvojni del na kolenih in v mednožju ter
poglobljeno sedalo. Verjetno en najbolj uporabnih elementov vrtnarskih hlač so žepi, ki morajo
biti zasnovani tako, da lahko nosijo vse, kar vrtnar pri svojem delu potrebuje in se pri tem še
vedno lahko prosto giblje. Žepi ob boku, veliki žepi na zadnji strani, žepi na obeh straneh
stegen, tik pod pasom pa žepi na zadrgo, namenjeni nošenju dragocenejših osebnih
predmetov, kot so mobilni telefon ali ključi. Pri hlačah z naramnicami se žep pogosto nahaja
še na prsnem delu. Zelo pomembno je tudi, da so vsi žepi vbodno odporni. Nekatere hlače
imajo na predelu gležnjev poseben zatič, ki omogoča enostavnejše obuvanje škornjev. (48.)

Pogosto med vrtnarskimi hlačami najdemo tudi kavbojke. Poznamo jih že iz 19. stoletja kot
moške delovne hlače iz jeansa. Leta 1873 je Levi Strauss z manjšimi dodatki preoblikoval t.i.
pasni kombinezon in rodile so se kavbojke, ki jih še poznamo danes. Hlače in kombinezoni iz
jeansa so od takrat naprej nosili vsi moški, ki so pri svojem delu potrebovali trpežna in trajna
oblačila. V 30-ih letih prejšnjega stoletja jih je revija Vogue postavila na naslovnico kot namig,
da so lahko te (danes tako priljubljene) hlače iz jeansa okusen modni dodatek v ženski
garderobi, ne samo trpežno delovno oblačilo moških. Petdeseta leta so kavbojke označile za
uporniški simbol, popularizirale pa so jih številne filmske ikone. Ženske so kavbojke začele
nositi šele v 60-ih letih. V 80-ih se pojavi dizajnerski jeans, s čimer postanejo kavbojke statusni
simbol. Hlače iz jeansa so modna ikona in kos oblačila, ki ga danes najdemo v vseh ženskih
in moških omarah. (49.)

Žep kot pomemben detajl vrtnarskih oblačil v prvotnem pomenu besede označuje majhno,
vrečki podobno priponko. Prvi žepi so bili majhne vrečke, zavezane okoli pasu, v katerih so
nosili predvsem dragocene predmete in kovance. Naslednji korak v razvoju žepa je bila
preprosta reža na hlačah in krilih, ki je predstavljala začetek razvoja žepa, kot ga poznamo
danes. Ljudje so zaradi praktičnosti žepe sčasoma začeli dodajati tudi drugim oblačilom.
Sodoben žep je “orodje” z različnimi načini uporabe in stilski dodatek, ki ga najdemo skoraj na
vseh kosih oblačil. (50.)
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2.8.2 TERMO MAJICA IN SRAJCA
Lahke in vzdržljive majice z dolgimi ali kratkimi rokavi (odvisno od letnega časa) morajo biti iz
prožnega in mehkega materiala, ki se hitro suši, omogoča odvajanje vlage, ohranja kožo suho
in ima posebno toplotno izolacijo. Najpogosteje so to pletenine, kot je jersey. Kroj je daljši, da
ostane ledveni del telesa ves čas pokrit. Pri dolgih rokavih se rokav konča z zanko za palec
za zaščito zapestja pred vrezninami in praskami. Na nekaterih majicah najdemo na hrbtnem
delu tovorni žep. (48.)

Flanelasta srajca je priljubljen vrhnji del vrtnarjev, ki delajo v hladnejših vremenskih razmerah.
Mehka volnena tkanina je zračna in ohranja toploto. Izvira iz 17. stoletja. Nosili so jo delavci
in kmetje v Walesu. V modnem svetu je debitirala z ustanovitvijo znamke Carhartt, zares
priljubljena pa je postala šele v začetku 90-ih, sprva v britanski kulturi. (51.)

2.8.3 BREZROKAVNIK IN VETROVKA
Brezrokavniki in vetrovke so večinoma lahkotna, vzdržljiva oblačila iz prožnega in mehkega
materiala, ki telo ohranjajo toplo in ga zaščitijo pred vetrom in ostalimi vremenskimi
razmerami. Najboljši so izdelani iz trajnih in fleksibilnih materialov, ki jih je mogoče prati. Prav
tako ščitijo oblačila proti umazaniji. Zaradi velikega števila posameznih žepov za shranjevanje
semenskih paketov, ročnega orodja, steklenice za vodo, mobilnega telefona in drugih
priročnih predmetov je omogočeno še večje udobje pri delu. Na trgu se pojavljajo tudi anoraki
in brezrokavniki z novo, posebno tehnologijo, ki odganja insekte. (48.)

2.8.4 TOPLA IN NEPREMOČLJIVA OBUTEV
V vrtnarstvu prevladujoča obutev so gumijasti škornji, ki segajo do gležnjev ali do kolen.
Izboljšajo jih s tem, da jim dodajo termo vložke, ki absorbirajo udarce, ne zadržujejo vlage,
preprečujejo razvoj bakterij in ohranjajo noge tople. Pri opravilih, ki vključujejo vrtne stroje, pa
vrtnarji nosijo delovne čevlje z železno kapico na sprednjem delu prstov. (48.)

2.8.5 ROKAVICE
Glavni namen rokavic je zaščita rok pred umazanijo in poškodbami. So lahke, trpežne,
omogočajo dober oprijem in gibljivost. Imajo anatomsko obliko in so iz brezšivne pletenine, ki
se zaključi z elastično manšeto na zapestju. Vrhnja stran diha in s tem zmanjšuje potenje.
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Predel dlani in prstov je prevlečen s posebno nitrilno prevleko, ki preprečuje poškodbe kože.
V hladnejših letnih časih uporabljamo rokavice z dvojno debelino, da ohranjajo roke tople.
Običajno so svetlih barv, da so bolj vidne in jih je lažje najti, če kam padejo. Pri opravilih s
stroji pa uporabljamo okornejše zaščitne rokavice, saj so izključno namenjene zaščiti rok. (48.)

2.9 VRTNARSKA OBLAČILA V MODNEM OBLIKOVANJU
Jeans kombinezon, uniforma delavcev in kmetovalcev prejšnjih stoletij, je trenutno en od
najbolj priljubljenih modnih trendov. (52.)

Yiqing Yin, kreativna direktorica modne hiše Leonard Paris, je pri kolekciji pomlad/poletje 2015
izhajala iz dveh izhodišč: jeansa kombinezonov ter cvetov kitajskih pokrajin, ki ju je skupaj
povezala s tiskom in čipko. (53.)

Slika 25: Leonard Paris, pomlad/poletje 2015 (53.)
Ralpha Laurena je pri ustvarjanju kolekcije pomlad/poletje 2010 navdihovala podoba
delavcev, kmetovalcev in kavbojev iz obdobja ameriške revolucije, Gre za žensko kolekcijo,
za katero je kreator črpal navdih pri delavcih, kmetovalcih in kavbojih, koncept pa vključil v
ženske oblačilne kose. Kolekcija je tako sestavljena iz prevelikih, raztrganih in zbledelih
kavbojk, kombinezonov, telovnikov in jaken iz jeansa, modrih črtastih srajc in baretk, za
protiutež pa vključuje prikupne rožnate obleke, kombinirane z belimi nogavicami. (54.)
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Slika 26: Ralph Lauren, pomlad/poletje 2015 (54.)
Romantična angleška podeželska ženska je inspiracija Margareth Howell za kolekcijo
jesen/zima 2011. Sproščena silhueta, ki je omejena v pasu, mehke linije, nežna zemeljska
paleta barv in funkcionalnost. Ohlapna zvončasta krila, puloverji iz kašmirja, trakovi okoli pasu
in klobuki, ki žensko v ameriških zahodnjaških oblačilih spreminjajo v gospo. (55.)

Slika 27: Margaret Howell, jesen/zima 2011 (55.)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 IZHODIŠČE IN RAZVOJ KOLEKCIJE
Glavno izhodišče in vodilo za oblikovanje kolekcije mi je predstavljala hortikultura. Pri procesu
raziskovanja sem se osredotočila na vrtove, vrtnarjenje in vrtnarska oblačila, ter se spopadla
z izzivom vključevanja kolekcije s takim izhodiščem v urbani svet, da v njem funkcionira.
Pomemben del kot izhodišče so bila tudi oblačila ženske podeželske vojske, saj so ta oblačila
moja prva asociacija na vrtnarska oblačila. Skozi celoten proces razvoja me je vodila zgodba
ženske, ideja romantične in ženstvene ženske, ki v delovni obleki odhaja v rastlinjak in nase
vleče prevelike gumijaste škornje. Želela sem predstaviti ženstven lik, ki izbira svoj način
življenja in obstajanja. Ne gre za žensko, ki je lepa samo zaradi svoje zunanje lepote, ampak
za žensko, ki izžareva lepoto tudi skozi svojo osebnost. Zaveda se pomena narave in jo
spoštuje. Njen pristop do življenja in na splošno do vsega lepega je zelo naraven, spontan in
brezčasen. Prav ta njen rastlinjak, v katerega tako rada zahaja, je odsev njene osebnosti.

Slika 28: Avtorski inspiracijski kolaž
Za razvoj celotne kolekcije so mi bili pomembni predvsem detajli vrtnarskih oblačil, kot so žepi,
plastenje, preveliki in voluminozni, a kljub temu enostavni kroji ter pletena in kvačkana ročna
dela. Kolekcija predstavlja združevanje inspiracijskih elementov. Gre za proces razstavljanja
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in spreminjanja razmerja detajlov v ponovno kompozicijo in ustvarjanje novih tekstur z novo
vizualno vsebino. Oblikovanje skic se je začelo s kolažiranjem, z umeščanjem različnih delov
rastlin na silhueto. Naslednji korak je bilo raziskovanje, kako najti pravo organsko obliko, ki bo
dovolj močan element in bo funkcioniral v praksi. Nastale silhuete sem kasneje združila z
vrtnimi oblačili, pletenjem in kvačkanjem, ter vse skupaj prenesla na modno skico.

Slika 29: Avtorska inspiracijska kolaža, umeščanje različnih delov rastlin na silhueto
Kot nekakšen sinonim za povezavo med hortikulturo in modnim oblikovanjem so v kolekcijo
vpletena tudi ročna dela. Obleka ima apliciranih 36 ročno narejenih rož z različnimi tehnikami
kvačkanja, ki se med seboj povezujejo in barvno usklajujejo. Debel, kompakten pleten pulover
je v celoti narejen ročno, s tehniko gladkega pletenja.
Kolekcija je zasnovana kot ready-to-wear kolekcija za pomlad/poletje 2017 in obsega 12
silhuet, od katerih je 5 realiziranih. Sama kolekcija ponuja širok spekter oblačilnih kosov,
zajema vse od plašča, puloverja, majic do oblek, kril, srajc, topov in dolgih hlač. Gre predvsem
za kose preprostega kroja, ki so oblikovno dovršeni z različnimi detajli, kot so teksture ali žepi.
Večina krojnih delov izhaja iz kroga oziroma polkroga, izraža svobodo in fluidnost telesa, saj
sta gibanje in udobnost v njih ključnega pomena.

29

Slika 30: Fotografija ročno izdelanih kvačkanih rož
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KJI)0"$/.-)'(4#".-)
Uporabnica obla#il iz moje kolekcije je sodobna, aktivna %enska med 20. in 60. letom starosti,
ki %ivi v mestnem okolju, a se rada vra#a na pode%elje. Je ekolo"ko ozave"#ena, zaveda se
pomena zdrave prehrane in pomembnosti gibanja. Rada se obla#i v udobna modna obla#ila,
ki imajo posebno dodano vrednost. &eli si biti opa%ena. Je samozavestna, a hkrati srame%ljiva,
ambiciozna boemska du"a, ki sprejema in podpira nove ideje tako v umetnosti kot tudi v modi.
Obla#ila iz kolekcije so namenjene srednjemu do visokemu cenovnemu razredu.

Slika 31: Avtorski inspiracijski kola% za ciljno skupino
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3.3 BARVE IN MATERIALI
Pri izboru materialov in barv sem se osredotočila na izhodišče kolekcije. S pravo izbiro
materialov in kombinacijo barv sem dosegla svežino in lahkotnost.
Barvna paleta obsega širok spekter odtenkov roza barve v kombinaciji s toplimi, živimi
barvami, kot sta rumena in zelena, poigrava se tudi s temnejšo vijolično.
Za izdelavo kolekcije so bile v ospredju uporabljene udobne pletenine v kombinaciji s
tkaninami in tehničnim blagom. Pojavijo se kontrasti med različnimi materiali, pleteninami in
tkaninami, gladkim in teksturiranim, voluminoznim in padajočim. Poudarek je predvsem na
ročno in strojno pletenih pleteninah in teksturah s pomočjo plastenja in uporabo tehnologije
laserskega izreza.

Slika 32: Izbrani materiali kolekcije
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3.4. KOLEKCIJA

Slika 33: Kolekcija
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3.5 REALIZIRANI MODELI

Slika 34: Skica in tehnična skica za realiziran model 1
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Slika 35: Skica in tehnična skica za realiziran model 2
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Slika 36: Skica in tehnična skica za realiziran model 3
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Slika 37: Skica in tehnična skica za realiziran model 4
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Slika 38: Skica in tehnična skica za realiziran model 5
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3.6 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE

Slika 39: Fotografija modela 1, Foto: Nuša Cvjetičanin
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Slika 40: Fotografija modela 2, Foto: Nuša Cvjetičanin
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Slika 41: Fotografija modela 3, Foto: Nuša Cvjetičanin
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Slika 42: Fotografija modela 4, Foto: Nuša Cvjetičanin
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Slika 43: Fotografija modela 5, Foto: Nuša Cvjetičanin
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4 RAZPRAVA
Idejna zasnova kolekcije je name močno vplivala z osebnega stališča. Vrt je prostor, kjer sem
preživela velik del svojega otroštva, saj moji domači večino svojega prostega časa posvetijo
vrtnarjenju. Na začetku sem si za lažje poistovetenje z inspiracijo ustvarila osebno vizijo,
zgodbo o ženski, ki me spominja na mamo in staro mamo. S kasnejšo podrobno raziskavo
sem nadgradila svoje znanje o pomenu oblikovanja krajine, vrtnarjenju ter vrtnarskih oblačil in
s tem še dodatno utrdila vizijo kolekcije. Pridobljeno znanje iz teoretičnega dela je vplivalo na
koncept in razvoj diplomske naloge ter omogočilo jasnejšo predstavo o končnem izdelku že
pred začetkom dela.

Zavedanju pomena narave dajemo vedno večji pomen. Prav s tem namenom sem se tudi
sama odločila za oblikovanje ženske kolekcije s pridihom hortikulture, natančneje z
izhodiščem v vrtnarstvu. Prvi izziv mi je predstavljala določitev elementov, ki naj bodo rdeča
nit kolekcije: vrt in vrtnarska oblačila. Kasneje pa sem se soočala z izzivom lastne
interpretacije elementov vrtnarskih oblačil na sodoben način.

Razširila sem svoje znanje na področju ročnega in strojnega pletenja. Pri strojnem pletenju je
za izdelavo pletenega izdelka potrebno predhodno znanje, še posebej, če je struktura
pletenine bolj kompleksna. Poleg znanja o vezavah pletenin je glede na uporabljen stroj
potrebno tudi izbrati ustrezno debelino in sestavo preje. Krojni deli celotne kolekcije so
preprosti, v večini izhajajo iz kroga. Ker so bili nekateri izrezani s pomočjo laserja, je za te
potrebna še dodatna precizna in natančna priprava. To velja tudi pri izdelavi struktur, ki so bile
izdelane ročno in so zajemale tako šivanje kot tudi kvačkanje.

Sodobno oblikovana kolekcija z oblikovalsko vrednostjo ponuja veliko možnost za nadaljnji
razvoj tako v smeri moške ali industrijske kolekcije. Ponuja pester izbor unikatnih oblačilnih
kosov.
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5 ZAKLJUČEK
V pričujočem diplomskem delu sem želela podrobneje preučiti urbano in stanovanjsko krajino,
vrtnarjenje in vrtnarska oblačila ter raziskati pomen vsega tega v modnem oblikovanju. Poleg
tega sem želela nadgraditi svoje ročno kot tudi strojno pletilsko znanje, ročno ustvarjati
različne strukture in detajle, ter se seznaniti z novo tehnologijo, kot je laserski izrez blaga. Na
koncu je bil moj cilj vsa ta znanja uspešno uporabiti in jih vključiti v oblikovanje avtorske
kolekcije.

Celotna raziskava je vidna v končnem rezultatu, ki je na sodoben način oblikovana ženska
kolekcija z vidnim izhodiščem, katere ključen pomen so fluidnost, preprostost in uporabnost,
vse skupaj pa je podkrepljeno s pomenljivimi detajli.

Hortikultura kot inspiracija ponuja ogromen spekter možnosti za nadaljnje raziskovanje in
razvoj. Ponuja možnosti nadgradnje te kolekcije s poudarkom na trajnostnem oblikovanju ali
oblikovanje dveh ločenih kolekcij, ene za ženske in druge za moške. Vse večje je zavedanje
pomembnosti narave, zato bom svoje pridobljeno znanje vsekakor izkoristila kot pozitiven
vpliv zlitja narave in mode pri oblikovanju nadaljnih kolekcij.
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