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POVZETEK
Še pred svojo nosečnostjo sem pogosto opazovala mamice, nosečnice in lepoto, energijo, ki jo
izžarevajo. Ker pa se žensko telo med nosečnostjo zelo spremeni, sem se med svojo nosečnostjo
večkrat srečala z vprašanjem, kaj obleči, kaj kupiti oziroma kako prilagoditi svoja oblačila
spreminjajočemu se telesu. S tem so se ubadali tudi oblikovalci, šivilije in nosečnice same že
tekom zgodovine. Iznašli so mnogo inovativnih rešitev, kako prekriti, skriti ali po drugi strani
pokazati ter poudariti nosečniški trebušček.
V diplomski nalogi sem teoretični del razdelila na tri poglavja. V prvem poglavju sem
raziskovala zgodovino nosečniškega oblačila in kako se je le to spreminjalo tekom zgodovine.
Nosečnost je bila pred 19. stoletjem »odprta, vidna«, skrivnost, ki jo noseče ženske niso
skrivale, a je tudi niso poudarjale. Oblačila za nosečnice so skozi zgodovino sledila modnim
smernicam, a je bilo zanimivo pogledati, kako so se ženske, šivilje in kasneje modni oblikovalci
ubadali s prostorom, ki ga je zasedel nosečniški trebušček. V drugem poglavju me je zanimala
sama estetika nosečniškega obačila. Ugotovila sem, da so na modo nosečnic vplivale tudi
noseče zvezdnice s svojim pojavljanjem v javnosti.Tretje poglavje je posvečeno domačim in
tujim modnim oblikovalcem ter podjetjem, ki se ukvarjajo z nosečniško modo.
Na podlagi vseh teh, na novo pridobljenih informacij in svojih izkušenj z materinstvom, sem se
v praktičnem delu osredotočila na kreiranje dveh kolekcij nosečniških oblačil. Inspiracijo sem
iskala v čustvih, ki jih največkrat začutiš kot mama. Ljubezen in srečo – veselje sem v
kolekcijah upodobila z barvami in materiali. Največji poudarek pa je na rešitvah pri kreiranju,
ki moji kolekciji uvrsti v tako imenovani segment pametnih oblačil. Zasnovana so tako, da se
nosečnici prilagajajo v vseh stopnjah nosečnosti, kot tudi pred in po njej. Problem, kako
pridobiti prostor za trebuh, sem reševala s pomočjo skritih zadrg, gumbov, prevezovanj in
raztegljivih materialov. Tako so nastala modna oblačila za nosečnice, ki pa so primerna tudi za
vse ostale ženske.

KLJUČNE BESEDE: nosečnost, zgodovina nosečniških oblačil, modni oblikovalci za
nosečnice, pametna oblačila za nosečnice
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ABSTRACT

I have always admired the energy and beauty of mothers and pregnant women. As we all know,
woman's body changes dramatically during pregnancy. During my pregnancy I often
questioned myself what to wear, buy or how to adjust my clothes to my changing body. Many
designers, dressmakers and pregnant women themselves were dealing with this question
through the history. They have invented many innovative solutions how to cover, hide or on the
other hand show and highlight a pregnant belly.
I have divided the theoretical part into three chapters in my diploma (thesis). In the first I
researched the history of maternity clothing and the changes in the history. Before 19th century
pregnancy was an “open, visible” secret, which was not hidden neither stressed. Clothes for
pregnant women followed fashion trends through the history and it was interesting to see how
women, dressmakers and later designers dealt with the space which was occupied by pregnant
belly. The second chapter is about aesthetics of maternity clothes. I found out that pregnant
celebrities also affected fashion with their appearance in public. The third chapter is dedicated
to domestic and foreign fashion designers and companies that deal with fashion for pregnant
women.
Based on all these newly acquired information and my own experiences of motherhood, I
focused on the creation of two collections of maternity clothes in my practical work. Feelings
as a mother were my inspiration. I used colours and materials to show love and happiness in
my collections. The greatest emphasis is on solutions in creation which places my collections
in so-called smart clothing segment. They are designed to be adaptable to a pregnant woman in
all stages of pregnancy, as well as before and after it. I resolved the problem of how to gain
space for the belly with the help of hidden zippers, buttons, bandaging and stretchable materials.
I have created fashionable clothes for pregnant women, which are also suitable for other
women.

KEY WORDS: pregnancy, history of maternity clothes, fashion designers for pregnant women,
smart clothes for pregnant women
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV
LED- (angleška kratica- Light Emitting Diode ) Svetleča dioda, je polprevodniški elektronski
element. Njene električne karakteristike so podobne navadni polprevodniški diodi s to razliko,
da kadar prevaja tok, sveti. Razlikujejo se po barvi, velikosti, obliki in električnih
karakteristikah.
Wrap dress – (angleška beseda- prevod: ovijalna obleka) Obleka, ki se ovije okoli telesa, z
zavezovanjem spredaj, zadaj ali na bokih.
Line up- (prevod iz angleščine: linija, črta, zasedba) Ta besedna zveza se uporablja na
različnih področjih. Pri modi se uporablja, kot line up kolekcije, oblačil. To je linija,
zaporedje skic, oblačil, ki nam pove oziroma pokaže kaj lahko pričakujemo od same
kolekcije.

XI

1 UVOD

Slika 1: Materinstvo

Materinstvo je večno, je trda, nepretrgana vez med materjo in otrokom. Materinstvo žensko
spremeni fizično ter psihično in ji odpre popolnoma nova obzorja. V preteklem letu sem se tudi
sama srečala z materinstvom in res je nekaj neopisljivo lepega. Ljubezen do otroka je močna in
napolni te s srečo in veseljem. Še pred svojo nosečnostjo sem pogosto opazovala mamice,
nosečnice in lepoto, energijo, ki jo izžarevajo. Ker pa se žensko telo med nosečnostjo zelo
spremeni, sem se med svojo nosečnostjo večkrat srečala z vprašanjem, kaj obleči, kaj kupiti
oziroma kako prilagoditi svoja oblačila spreminjajočemu se telesu. S tem so se ubadali tudi
oblikovalci, šivilje in nosečnice same že tekom zgodovine. Iznašli so mnogo inovativnih
rešitev, kako prekriti, skriti ali po drugi strani pokazati ter poudariti nosečniški trebušček.
S telesom nosečnice in v kaj oziroma kako bi ga oblekla, se ukvarjam že dobrih pet let.
Velikokrat sem razmišljala, kako rešiti problem nosečniških oblačil, ki imajo kratko življenjsko
dobo, saj so dejansko uporabna samo v obdobju nosečnosti. Poleg omejene uporabnosti je
problem tudi v stroških nakupa dodatnih oblačil. Zato sem začela iskati rešitve, kako bi
oblačilom, namenjenim nosečnicam, podaljšala življenjsko dobo in s tem posledično tudi
zmanjšala stroške. Rešitev je v tako imenovanih pametnih oblačilih, ki imajo poleg osnovnega
namena oblačenja ljudi, še različne dodatne funkcije. Razlogi za te, v večini primerov
tehnološko napredne rešitve, izvirajo iz različnih potreb in zahtev. Lahko služijo varnosti
(različni primeri zaščitnih sistemov vgrajenih v oblačila), skrbi za zdravje (merilci različnih
človeških funkcij združenih z oblačili), udobju in ugodju (sestava naprednih materialov, ki
omogočajo boljše karakteristike oblačil) ali preprosto samo novim modnim smernicam (LED
tehnologija omogoča menjavo barve oblačila). Moja kolekcija nosečniških oblačil sicer ne
vključuje tehnološko naprednih tehnologij, vendar jo zaradi predlaganih rešitev vseeno lahko
označimo s pametno. Z oblikovnega vidika je moj cilj ustvariti volumen, ki je namenjen
nosečniškemu trebuhu. Najpomembnejši del pri načrtovanju oblačil pa je , kako ta volumen po
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nosečnosti skriti, da je obleka uporabna tudi po koncu nosečniškega obdobja. To sem dosegla
z uporabo zadrg, različnih načinov prevezovanja ter z različnimi stili gub.
V prvem poglavju teoretičnega dela sem raziskala zgodovino nosečniških oblačil skozi čas. V
zgodovini sem iskala rešitve, kako so dobili nov prostor v obleki za nosečniški trebuh. Prav
tako me je zanimalo, kako so se noseče ženske tekom zgodovine oblačile. V drugem poglavju
sem se dotaknila same estetike nosečniških oblačil in raziskala, kako so noseče znane ženske
vplivale na modo nosečnic. Tretje poglavje pa je posvečeno domačim in tujim modnim
oblikovalcem ter podjetjem, ki se ukvarjajo z nosečniško modo.
V praktičnem delu diplomske naloge vam bom predstavila oblačila, ki jih nosečnica lahko
enako uporablja pred, med in po nosečnosti. Hkrati pa se v njih počuti predvsem udobno, a tudi
lepo in privlačno. Oblikovala sem oblačila, ki bodo rasla s trebuščkom in bodo tudi po rojstvu
prav tako uporabna. Namen je, da se ženska med in po nosečnosti v tem oblačilu počuti dobro
in ga z veseljem obleče, predvsem pa da ženska svoje čare in lepote telesa poudarja tudi med
nosečnostjo in ne skriva trebuha. Naredila sem dve kolekciji:
- športno za vsakdanje sprehode v naravo in
- poslovno kolekcijo za v službo.
Natančno bom opisala nastajanje kolekcij in predstavila vsak kos kolekcije posebej.
Navdihovali sta me dve čustvi, ljubezen in veselje – sreča. V kolekcijah se ti čustvi odražata v
barvah in materialih.
Namen moje diplomske naloge je iznajti nosečniško oblačilo, ki se bo prilagajalo nosečnici tudi
v obdobjih pred in po nosečnosti. Prikazati različne načine, kako se bo oblačilo prilagajalo
nosečniškemu telesu. Rada bi naredila oblačilo, ki bo raslo skupaj z nosečniškim trebuščkom
in se po koncu nosečnosti tudi vrnilo v prvotno stanje.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 ZGODOVINA NOSEČNIŠKIH OBLAČIL

Slika 2: Willedorfska Venera

Willendorfska Venera, kipec, ki je nastal pred 25.000 leti prikazuje nosečo žensko. Z
nosečnicami, njihovo postavo in čudežem rojstva se ljudje ukvarjajo, od kar pomnimo. Lepoto
bodočih mamic je ovekovečilo veliko umetnikov. Njihova podoba in oblačila so se spreminjala
tekom zgodovine. Mene je predvsem zanimal razvoj, zgodovina nosečniških oblačil.
Oblačila za nosečnice so skozi zgodovino sledila modnim smernicam, a je zanimivo pogledati,
kako so se ženske, šivilje in kasneje modni oblikovalci ubadali s prostorom, ki ga je zasedel
nosečniški trebušček. Modno oblačilo za bodoče mamice ni bilo vedno na dosegu roke. Prav
tako ženske tekom zgodovine niso bile vedno pripravljene, da svoj trebuh pokažejo ostalim.
Napačno je bilo moje predvidevanje, da so se noseče ženske pred 19. stoletjem izogibale
javnosti. Nosečnost je bila »odprta, vidna« skrivnost, ki jo noseče ženske niso skrivale, a je tudi
niso poudarjale. Sredi 19. stoletja se to spremeni. Nosečnost in kasneje dojenje je postalo tabu,
saj se je nosečnost povezovala z ženskim aktivnim spolnim življenjem. Kar pa ni bilo za
javnost. Takoj, ko je žensko telo začelo kazati znake nosečnosti, je ostala doma, dokler se otrok
ni rodil. Od 20. stoletja dalje so noseče ženske postale bolj aktivne zunaj svojega doma, kar je
s seboj prineslo nosečniška oblačila. V nadaljevanju bom predstavila nosečniško modo za vsako
stoletje posebej.
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2.1.1 14. - 16. STOLETJE
Do srednjega veka obleke niso sledile obliki telesa uporabnika. Takrat je zahodnoevropska
obleka začela dobivati obliko. Do renesanse (14. stoletje) je bilo nosečniških oblačil zelo malo.
Nosečnice so uporabile to, kar so imele doma. Obleka je bila narejena iz krojev pravokotne
oblike, ki so jih zašili med sabo. Ožali in širili so jo s prevezovanjem. Tako je nosečnica med
nosečnostjo le razrahljala pas in obleka se ji je spet prilegala. Velikokrat so noseče ženske
enostavno bile doma, kar je pomenilo, da so lahko nosile le ohlapno spodnje perilo in odprta
oblačila. Ko se v srednjem veku pojavijo šivane prilegajoče se obleke, se morajo nosečnice
znajti drugače. Nosečnice so šive razparale in prilagodile svojemu spreminjajočemu se telesu.
Tako so omogočile prostor za rast trebuha. V poznem srednjem veku, pa je bilo modno, da je
ženska izgledala noseča, četudi to ni bila. Nosile so dolge vitke obleke z dodatkom tkanine
nabranim okoli trebuha, zaradi česar so bila nosečniška oblačila odveč. (The history of the
maternity dress, 2016)

Slika 3, 4, 5: Oblačila iz srednjega veka

Slika 6: Steznik iz srednjega veka

Nato so v modo prišli stezniki, s katerimi so zelo stisnile in poudarile zgornji del telesa. Tako
so noseče ženske le razrahljale niti steznika v prvih mesecih nosečnosti. Kar je izgledalo, da
nosijo otroka zelo nizko. Tiste, ki so bile premožnejše, so si privoščile nove steznike, ko je
začel njihov trebuh rasti. Ti stezniki so bili kratki, dolžina se je končala nad trebuhom.
Ženske, ki so prihajale iz revnejših družin, so problem oblačenja med nosečnostjo reševale na
dva načina. Prvi način je bil, da so ženske nosile posebne steznike in oblačila, ki so se zapirali
le spredaj. Tako so si pri trebuhu razrahljale niti, da jim je na trebuhu ostala odprtina, ki so jo
zakrile s predpasnikom. Ta rešitev s predpasnikom je bila pri revnejših nosečnicah popularna
še nekaj stoletij. Drugi način je bil, da so ženske med nosečnostjo nosile moški telovnik, skupaj
z ohlapnim spodnjim perilom in krilom. Moški telovnik je v tem času imeli zračnike na hrbtni
strani, ki so jih povezovali z vrvicami. Tako je omogočal nosečnicam, da so si ga lahko
prilagajale glede na svoje telo. (A brief history of maternity clothes, 2009)
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Slika 7: Spodnje perilo in krilo z moškim telovnikom

2.1.2

Slika 8: Adrienne obleka

17. STOLETJE

Prvo znano nosečniško oblačilo je nastalo v 17. stoletju. Znano je kot »Adrienne obleka«.
Narejena je bila iz lahkega padajočega materiala, ki je omogočal širjenje telesa. Obleka je bila
kot ogrinjalo z veliko plastmi, brez pasu in z veliko gubami, da je ženska skrila rastoč trebuh.
Adriene obleka se je razvijala in spreminjala še skozi naslednje stoletje (vključevala je snemljiv
del čez prsi, ki je omogočal dojenje). (The history of the maternity dress, 2016)
2.1.3

18. STOLETJE

Na začetku 18. stoletja je bilo nekaj oblačil, s katerimi naj bi ženske prikrivale rastoče trebuhe.
Eno od teh oblačil (slika 9) sestavlja ogrinjalo, ki tvori ohlapno obleko. To oblačilo je bilo
najprej namenjeno uporabi doma. Kasneje so nosečnice začele oblačilo nositi tudi v javnosti.
Takrat pa je to oblačilo postalo zelo modno, zato so ga poleg nosečnic nosile tudi druge ženske.
Drugo oblačilo (slika 10) pa je sestavljal moški plašč, ki so ga noseče ženske prikrojile svojemu
telesu in ga nosile čez svoja oblačila in spodnja krila.

Slika 9: Ohlapna obleka z ogrinjalom Slika 10: Oblačilo z moškim plaščem

-5-

Slika 11: Steznik iz 18. stoletja

Pozno v 18. stoletju je bil trd steznik vsakdanje žensko oblačilo. Nosečnice so svoje steznike
lahko prilagajale svoji širši postavi in vse večjemu trebuhu. Ti stezniki so bili narejeni posebej
za njih, saj kot običajno, niso imeli šivov na hrbtu, ampak spredaj in na straneh. Veliko oblačil
je bila pripetih in zavezanih tako, da je bodoča mama lahko ustrezno prilagodila svoje obleke
na svoje telo. (Maternity Clothes, 2009)

Slika 12: Noseča Marie Antoniette

S svojim ekstravagantnim stilom je modo s konca 18. stoletja zaznamovala Marie Antoinette.
Svoj pečat je pustila tudi na nosečniški modi, saj je med svojo nosečnostjo nosila lahko obleko
iz tanke tkanine, ki je imela ohlapna krila in strukturirano ogrinjalo, ki so ga drugače nosili
sodniki. Takšna obleka je bila v primerjavi z ostalimi oblačili tistega časa bolj primerna za
nosečnice, saj je bila veliko bolj udobna in uporabna. Na začetku je bila sicer taka obleka veljala
za škandalozno, vendar je kasneje postala zelo modna. (Tea at trion, 2009)
2.1.4

19. STOLETJE

V začetku 19. stoletja je bila moda pisana na figuro nosečnice. Tako so si nosečnice obleke
lažje prilagajale glede na svojo postavo. Leta 1820 v modo vrne strukturirano, oprijeto perilo,
kamor spada tudi steznik, kakršnega poznamo še danes. V tem času so prvič naredili steznike
prav za noseče ženske. Stezniki so bili ustvarjeni za oblikovanje, podporo in zmanjšanje videza
trebuha. Bili so nastavljivi in nekateri so imeli lopute za dojenje. Nastalo je ogromno stilov in
izvedb nosečniških steznikov, a je vse baziralo na udobnosti bodočih mater. Skozi 19. in v
začetku 20. stoletja, so pri materinskih oblačilih pas dvigali ali spuščali, odvisno od tega, kaj je
bilo v tistem času v modi. V obdobju krinolin so nosečnice nosile ločene bluze in krila, ter
velike jakne, da so z njimi prikrile trebuh. Doma pa so bile oblečene le v plašče.
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(od leve proti desni)
Slika 13: Oblačilo iz obdobja krinolin
Slika 14: Oblačilo iz leta 1825
Slika 15: Oblačilo iz leta 1870
Slika 16: Oblačilo iz 1880. leta

Oblačilo na sliki 14 je iz Avstralije, nošeno v času od 1825 do 1830. Narejeno je iz tiskane
volne. Ob pasu na straneh so reže, ki jih lahko prilagajaš s predpasnikom in tako dobiš volumen,
ki ga ženska potrebuje za svoj nosečniški trebuh.
Nosečnost je povezana z žensko spolnostjo, zato sredi 19. stoletja noseče matere skušajo
prekriti svoj naraščajoč trebuh. Tiste iz višjih slojev so se v zadnjih mesecih pred porodom celo
umaknile iz javnosti. Na sliki 15 je obleka za obiske iz Anglije, letnik 1870. Sestavljata jo
ohlapen zgornji del in dolgo krilo. Pod to obleko so lahko noseče ženske zelo dolgo skrivale
nosečnost. Proti koncu 19. stoletja se noseče ženske še zadržujejo doma. A se njihova oblačila
že spreminjajo in spogledujejo z oblačili, ki so bila takrat moderna. Obleka na sliki 16 iz leta
1880 je značilna nosečniška obleka, s steznikom, tesna nad pasom in široko nabranim krilom z
naborki. (100 years of maternity fashion, 2009)
2.1.5

20. STOLETJE

1910
V 20. stoletju so bile nosečnice sprejete v javnosti in se niso več skrivale doma. Pojavljati so se
začele trgovine za nosečnice, kjer so poleg oblačil ponujali tudi prve knjige na temo nosečnosti.
V knjigah in časopisnih člankih najdemo zapise, ki so spodbujali nosečnice, da so nosile
ohlapna, a prilegajoča oblačila, ki so jih ponujali v trgovinah. Kljub temu so večini bodočih
mamic oblačila še vedno šivale šivilje, ki so jih prilagajale glede na postavo, ki se je spreminjala
skozi devet mesecev nosečnosti.
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Slika 17: Steznik iz začetka 20. stoletja

Slika 18: Obleka iz 1910

Na sliki 17 je primer steznika za nosečnice, ki je bil narejen tako, da je nosečnici dajal oporo.
Obleka (slika 18) iz tega časa je bila dolga in zadaj ni bila oprijeta. Na hrbtu je bila nabrana,
kar je omogočalo nošenje ves čas nosečnosti. Pas je bil dvignjen visoko pod prsi in poudarjen
s širokimi trakovi zvezanimi v pentljo. (100 years of maternity fashion, 2009)
1920
Ohlapna moda takratnega časa je bila pisana na kožo nosečnicam, ki so tako hitro našle obleke,
ki so jih lahko nosile med nosečnostjo. V prvih letih je bil pas obleke v višini naravnega pasu
še vedno priljubljen, zato so v nosečniško obleko na tem mestu všili elastiko, ki se je prilagajala
trebuhu. Namesto elastike je bil v nekaterih primerih uporabljen pas, ki je imel enako funkcijo
pri prilagajanju obleke.Stran iz kataloga ene izmed tekstilnih trgovin (Sears) iz leta 1920 na
kateri je razvidna takratna moda nosečnic.

Slika 19: Stran iz kataloga trgovine Sears
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V dvajsetih so ženske nosile tudi dvodelna oblačila. Zgornje oblačilo je imelo pri predelu okoli
prsi vgrajen del, ki so ga lahko doječe mame snele, kar je omogočalo lažje dojenje. Ohlapna
bluza in krilo sta bila priljubljena kombinacija oblačil za bodoče mame. Ženske so tudi v
dvajsetih še nosile steznik, ki naj bi bodoči mami dajal oporo. Nosečniški steznik, ki je podpiral
in oblikoval trebuh, je bil enostaven za oblačenje. Poleg opore je imel tudi funkcijo zaščite za
mater in otroka. Leta 1920 je različica steznika segala le do prsi, tako je bilo omogočeno
dojenje. Trebušni pas je današnja različica nosečniškega steznika. (Vintage Dancar, 2016)

(od leve proti desni)
Slika 20: Dvodelno nosečniško oblačilo
Slika 21: Nosečniški stezniki iz 1920
Slika 22: Oblačila, značilna za trideseta leta

1930
V 1930. se je v modnem slogu vse vrtelo okoli ženske silhuete s poudarkom na ozkem pasu. To
je bil problem za bodoče matere. Oblikovalci so morali najti način, da bi dali nosečnicam obleko
s pasom, ki je nastavljiv. Pomembno je bilo tudi, da je nosečnica prikrivala nosečnost čim dlje.
Z dolgim ogrinjalom, bolero jopičem in velikimi pentljami, ki so visele na vratu, ramenih in
čez trebuh, so skušali prekriti vedno večji trebuh. Tisk tekstilij je bil poln rož in pik ter je dobro
deloval kot kamuflaža. S temi triki so ženske lahko ostale v javnosti skoraj skozi celotno
nosečnost. Ko pa se je ženski že dobro poznalo, da pričakuje otroka, in so bile po navadi tik
pred porodom, pa se je od njih pričakovalo, da bodo ostale doma in se tako umaknile iz javnosti.
Za poudarek linije, je bila priljubljena plašč obleka oziroma obleka ogrinjalo (»wrap dress«).
En del obleke je bil zavit čez drugo in oba dela sta bila povezana na boku. Zavezovanje na hrbtu
je bila druga možnost, kjer so z zavezovanjem na hrbtu dobili gladek in poravnan sprednji del.
Pod obleko so nosile kombineže, spodnje perilo, ki je prav tako baziralo na zavijanju okoli
figure. Obleke je bilo enostavno obleči, saj jih ni bilo potrebno obleči čez glavo. Ženske so raje
nosile obleke z zavezovanjem na bokih, kot na hrbtu. (Vintage Dancar, 2016)
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Dvodelno oblačilo, krilo in top, je bilo druga možnost za bodoče matere. Krilo se je ovilo okoli
telesa in se zavezalo na boku. Zgornji del, po navadi zatlačen za krilo, pa je bil naguban. H krilu
in topu so ženske nosile pas, da so poudarile svojo figuro. Ko je trebuh rasel so pas odstranile.
Pri zgornjem delu, od ovratnika navzdol do predela prsi, so imele gumbe z namenom lažjega
dojenja.

Slika 23: Wrap dress

Slika 24: Dvodelno oblačilo

Slika 25: Ženske hlače

1940
Med drugo svetovno vojno varčevanje omeji tkanine iz svile in najlona, tako je večina oblačil
narejenih iz bombaža, volne, ki ju je bilo možno kupovati v točno določenih trgovinah. Tako
se nekatere ženske odločijo, da bodo svoje obleke šivale same. Nekatere ženske nadomestijo
moške v določenih službah in začnejo prvič nositi športne hlače. Mnoge še vedno nosijo
razmeroma konservativne obleke do kolen ali krila s preprostimi bluzami in jakne s
poudarjenimi rameni. (100 years of maternity fashion, 2009)

Slika 26: Nekaj nosečniških stilov iz štiridesetih
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V štiridesetih so ženske nosile podobna oblačila kot na začetku tridesetih, saj se med drugo
svetovno vojno nihče ni imel časa ubadati z modo. Bilo je nekaj pogostih stilov nosečniških
oblek iz 1930. Najljubša je bila zavita obleka (»wrap dress«). En del obleke se ovije čez drug
del, na mestu so jo držali majhni gumbi, preostanek blaga pa se zavije in zaveže spredaj. Ko je
začel trebušček rasti, so gumbe premaknile na sredo, zavezovanje pa se prestavi na boke. Na
hrbtni strani obleke je bila možnost za širitev obleke, saj je bila na hrbtu guba. V 1940 niso bila
vsa oblačila zgolj obleke, ampak so ženske nosile tudi dvodelna oblačila, krilo in suknjič, ki so
jih prilagodili tudi nosečim ženskam. Suknjič z gumbi čez cel sprednji del, je imel ob strani in
na hrbtu pas, ki je omogočal prilagajanje oblačila ženski silhueti. Krila pa so imela gumbe ali
vrvico ob pasu, ki je prav tako omogočala prilagajanje telesu.

Slika 27: Dvodelni oblačili iz 1940

Slika 28: Gospodinjska srajca kot nosečniško oblačilo

Doma so ženske nosile tako imenovano delovno zgornje oblačilo oziroma delavski predpasnik
oziroma gospodinjsko srajco, ki so si ga poveznile nad svoje oblačilo med gospodinjskimi
opravili ter svoja oblačila z njim zaščitile pred umazanijo. Tako je bil delovni top zelo širok in
zato so si ga prisvojile tudi nosečnice. Nosile so ga nad krili in konec 40-ih je postal nov
nosečniški stil oblačenja. (Vintage Dancar, 2016)

1950
Medtem ko v petdesetih še vedno proizvajajo in prodajajo obleko, katero so ženske ovile okoli
svojega telesa (»wrap dress«), postaja vedno bolj modno dvodelno oblačilo. Ženskam ni bilo
več potrebno poudarjati pasu in s tem ženske silhuete. Prav tako ni bilo nič čudnega, da so se v
javnost vrnile ženske v drugem in tretjem tromesečju nosečnosti in s tem širši in preveliki
zgornji deli, ki so zakrili velik trebuh. V petdesetih je bila preverjena kombinacija top in krilo.
Naguban vrhnji del viden že v tridesetih v kombinaciji z delavskim predpasnikom/srajco iz
štiridesetih, s katerega so umaknili gube in nastalo je zgornje oblačilo iz petdesetih. Neoprijeti
zgornji del so lahko nosečnice nosile pod plaščem ali kot samo srajco nad krilom.
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Bluzo, oblikovano po moški elegantni srajci, so ženske lahko nosile zatlačeno za krilo ali pa
prosto čez krilo. Širok zgornji del je prekril zgornji del krila. Krilo je bilo oprijeto ali krojeno v
krogu, padajoče. Krilo je na sprednji strani imelo odprtino, ki so si jo lahko s pasom prilagajale
glede na velikost trebuha. Ob pasu se je lahko raztegnilo do deset centimetrov. Krilo je bilo za
nekaj centimetrov krajše spredaj kot zadaj. (History of maternity dress, 2016)

(od leve proti desni)
Slika 29: Dvodelno oblačilo iz petdesetih
Slika 30: Širok, prevelik zgornji del oblačila
Slika 31: Preverjena kombinacija petdesetih
Slika 32: Nosečniško krilo

Iz štiridesetih se prenesejo v modo petdesetih hlače, ki so bile narejene tudi za nosečnice. Na
tržišču so bile klasične volnene ali jeans hlače s stranskimi nastavki, za širjenje oziroma ožanje.
Hlače so ženske nosile skozi celo leto. Na sliki 33 (na naslednji strani) vidimo spodnje perilo s
pasovi za nogavice. Narejeno je tako, da se prilega pred, med in po nosečnosti. Zapiranje je bilo
pri mednožju, tako so imele ženske možnost menjave sprednjega dela in so s tem prilagajale
spodnje perilo glede na rastoč trebuh. Večji je bil trebuh, večji del so vstavile. Proti koncu
nosečnosti so lahko nataknile tudi naramnice, tako so jim le te dajale večjo oporo.
1960
Nosečniška oblačila se v šestdesetih v primerjavi s petdesetimi ne spremenijo veliko, tu so le
stilistični, estetski, modni popravki, ki so sledili takratnim modnim trendom. Delavski
predpasnik/srajca oziroma zgornji del oblačila z gumbi in krilo so še vedno v modi. Oblačila v
šestdesetih so poudarjala figuro, bila so oprijeta in ne vrečasta, prevelika, tako so si jih
nosečnice težko prilagajale skozi celo nosečnost. Krila se še vedno ovijajo okoli telesa, a se
spremeni dolžina, ki se vedno bolj krajša. V šestdesetih je zelo slavna manekenka Twiggy, ki
je nosila zelo kratka krila in obleke, ki so bila za tisti čas kar malo škandalozna, a nato zelo
modna. Twiggy stil se je odražal tudi na modi nosečnic.

- 12 -

Ozka oprijeta obleka z zapiranjem spredaj, ki se nato širi v A-linijo, je bila kot nalašč za bodoče
mame. Je pa res, da obleka ni rasla s trebuhom, kar je pomenilo, da so nosečnice morale skozi
svojo nosečnost večkrat zamenjati oblačila.

(od leve proti desni)
Slika 33: Spodnje perilo za nosečnice
Slika 34: Obleke, značilne za 1960 leta
Slika 35: Nosečniške hlače in zgornji del

V šestdesetih se prvič pojavijo hlače in krila, ki so imela širši oziroma podaljšan pas, ki se je
prilegal rastočem trebuhu. Tu je začetek nosečniških hlač in kril, kot jih poznamo še danes.
Hlače so imele podaljšan pas, ki se je končal z vrvico, s katero si lahko prilagajal širino. Tako
so zmanjšali pritisk na nosečniški trebuh. Krila so prav tako imela podaljšan pas in vrvico za
prilagajanje. Malo daljši trendovski top za te čase pa je pomagal prekriti nove podaljšane
pasove. (Vintage Dancar, 2016)

Slika 36: Nosečniška oblačila iz šestdesetih. Narejena tako, da se prilagajajo nosečnicam.
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V šestdesetih je velik pečat na nosečniška oblačila pustila tudi takratna prva dama Amerike
Jackie Kennedy. Njen lahkoten, eleganten, minimalističen stil je posnemalo veliko nosečnic
tega časa. Znana je bila po svojih pisanih plaščih, v katerih se je kazala v javnosti. Obleka na
sliki 37, je bila zelo moderna v šestdesetih, prva pa naj bi jo nosila prav Jackie Kennedy.

Slika 37: Elegantna nosečniška obleka

Slika 38: Noseča Jackie Kennedy s hčerko

Proti koncu šestdesetih se že začne omenjati hipi stil – jeans hlače in neoprijeti zgornji del.
1970
Obleke različnih dolžin in oblik, ohlapne, kratke, dolžina do gležnjev in »maxi« obleke so
oblačila, ki so jih nosečnice nosile v sedemdesetih.

Slika 39: Različni stili nosečnic iz sedemdesetih let
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Poleg naštetih oblačil so rade posegale tudi po jeans ali volnenih hlačah in topih iz raztegljivih
materialov. Top oziroma zgornji del je bil po navadi ohlapen. Hlače pa so bile široke, na zvonec.
Proti koncu sedemdesetih je bila ta kombinacija oblačil (hlače in top) zelo popularna. Poliester
so veliko uporabljali za oblačila nosečnic. Z dodatkom elastana so raztegljiv material
uporabljali za nosečniške kratke in dolge hlače, krila, tunike. Veliko tunik za nosečnice je bilo
brez pasu, krojenih v A-liniji. V tem času največkrat zelo kratkih po dolžini.

(od leve proti desni)
Slika 40: Popularna kombinacija oblačil 70'
Slika 41: Nosečniška oblačila osemdesetih
Slika 42: Noseča princesa Diana 80'

1980
V osemdesetih je moderno mini krilo, oprijete pajkice. A nosečnice so nosile široka oblačila z
znižanim pasom. Oblačila so bila prevelika, brez oblike in so prekrivala trebuh. Niso poudarjala
nosečniške oblike, bila so široka in drapirana. Vsa oblačila so imela namen skriti, ne pa pokazati
nosečniški trebuh. Tako so bila v modi tudi prevelika, »vrečasta« delavska oblačila. Na sliki 41
nekaj variacij nosečniških oblačil tega časa. Ena najbolj fotografiranih nosečnic tega časa je
princesa Diana, ki je med nosečnostjo nosila široke, prevelike obleke brez poudarjanja ženske
silhuete na sliki 42.
1990
V začetku devetdesetih so nosečnice še nosile prevelike zgornje dele, pajkice in kratke oprijete
raztegljive hlače. Nosečniška moda se začne spreminjati, ko začnejo hollywoodske zvezde
nesramežljivo kazati nosečniške trebuhe in poudarjati svojo silhueto tudi med samo
nosečnostjo. Tako se v devetdesetih trg z nosečniškimi oblačili drastično spremeni. V modo
pride oprijet zgornji del, ki poudari trebuh. Oblačila, ki so diskretno skrila trebuh, so zamenjala
oprijeta, kratka oblačila, ki so včasih pokazala več kot bi morala. (Seraphine 20014)
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(od leve proti desni)
Slika 43: Nosečniška oblačila na začetku devetdesetih
Slika 44: Noseče hollywoodske zvezde
Slika 45: Nosečniške jeans hlače

Veliki izrezi, prozorni materiali so postali del nosečniške mode. Veliko trgovin je v
devetdesetih začelo prodajati nosečniške kavbojke oziroma jeans hlače. Te se od navadnih jeans
hlač razlikujejo po dodanem širokem pasu, ki je podaljšan tako, da prekrije celoten trebuh.
Narejen iz raztegljivih materialov, kar nosečnici nudi udobje in podporo. Ko nosečnica nad
kavbojke povezne top, se pasu sploh ne opazi.
2000
V 21. stoletju se nadaljuje moda oprijetih nosečniških oblačil, ki so poudarjala rastoč trebuh.
Veliko nosečnic tudi med nosečnostjo nosi svoja običajna oblačila, ki jih samo malo prilagodijo
trebuhu. Oblikovalci so oblačila zasnovali na način, da omogočajo čim bolj diskretno dojenje
in da nosečniškim oblačilom podaljšajo življenje. Tako ga noseče ženske ne oblečejo le med
nosečnostjo, ampak tudi po rojstvu otroka.

Slika 46: Nosečniška oblačila v 21. stoletju
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2.2 ESTETIKA IN NOSEČNOST
Kaj je lepo, po navadi narekuje modna industrija in z njo povezani mediji, ki umetno ustvarjajo
lepotne ideale, h katerim potem strmi večina današnjih žensk. Suho telo, porjavela koža, lepo
oblikovane mišice, polne ustnice, ozek pas ... Lepota naj bi izražala popolnost, vendar se ta
popolnost med drugim razlikuje tako glede na zemljepisno širino kot glede na zgodovinsko
obdobje, če upoštevamo samo dva izmed temeljnih dejavnikov pri obravnavanju lepotnih
idealov. Lepota v Afriki je definirana drugače kot v Aziji ali Evropi. Prav tako se recimo lepotni
ideali v Evropi spreminjajo tudi glede na različna zgodovinska obdobja. V teh primerih
govorimo o nekih splošnih lepotnih idealih. Najpomembnejša definicija lepote pa seveda izhaja
iz vsakega posameznika posebej. In niti dve si nista popolnoma enaki.
Kako pa definicije lepotnih idealov obravnavajo nosečo žensko? Pri nas velja splošno
prepričanje, da noseča ženska izžareva posebno energijo, ki jo dela privlačno in lepo na
poseben, težko opisljiv način. Verjetno so v veliki meri za to zaslužni procesi v njenem telesu,
ki pri večini zaradi povečanega delovanja hormonov poskrbijo za lepše lase, bolj polne prsi,
lepšo kožo, poudarjene obline ... Ne smemo pa zanemariti dejstva, da večina ljudi ob misli na
malo živo bitje, ki raste znotraj njenega trebuha začuti močno empatijo in s tem avtomatično
idealizira njeno celotno podobo. Tako zunanjo, fizično, kot notranjo, čustveno.
Noseče žensko telo je bilo v javnosti skozi ves čas, kljub pozitivni percepciji nosečnic, še vedno
tabu tema. Vse to pa se spremeni s fotografijo gole noseče Demi Moore na naslovnici revije
Vanity Fair leta 1991.

Slika 47: Gola Demi Moor na naslov nici revije Vanity Fair
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Ena izmed najbolj znanih naslovnic vseh časov je delo priznane fotografinje Annie Leibovitz,
ki je s svojim pretanjenim čutom za človeka posnela nekaj svetovno najbolj znanih portretov
slavnih oseb. S to fotografijo je želela poudariti privlačnost noseče ženske in jo kljub sedmemu
mesecu nosečnosti upodobiti kot seks simbol v kulturi, ki časti in ceni vitkost.
Čeprav so naslovnico mnogi označili za škandalozno in nespodobno, je pustila velik pečat tako
na kulturnem kot družbenem področju. Veliko takratnih nosečih zvezdnic je sledilo primeru in
tako so zaradi Demi in ostalih zvezdnic nosečnice postale pravi modni hit, nosečniška oblačila
pa nova prodajna niša tudi za znane modne oblikovalce. Svet se je začel ukvarjati z znanimi
nosečnicami in njihovimi dizajnerskimi oblačili. Noseče ženske so postale glamurozne,
zanimive in lepe. (The history of the maternity dress, 2016)

Slika 48: Noseče zvezdnice sledijo Demi Moore

Skozi zgodovino je sicer bilo nekaj medijsko izpostavljenih nosečnic, ki so zaradi svojega
zvezdniškega statusa neposredno vplivale na takratno nosečniško modo, vendar nobena od njih
tako močno kot Demi in njene naslednice.
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Slika 49: Lucill Ball

Slika 50: Elizabeth Taylor

Lucille Ball, igralka v nanizanki I love Lucy iz petdesetih let prejšnjega stoletja, je svojo
nosečnost vključila v svojo vlogo gospodinje Lucy. Tako je postala ena prvih znanih nosečnic,
ki je igrala noseča. Na fotografiji nosi ozko krilo s pasom, ki se lahko prilagaja in delavko
srajco, ki je bila modna za takratni čas.
Elizabeth Taylor, velika filmska zvezda petdesetih in šestdesetih let. Na fotografiji iz leta
1957. nosi obleko s pasom pod prsmi. Blago je ob pasu nabrano, tako da ustvari volumen.
Grace Kelly, filmska igralka in kasneje monaška princesa, je bila ena prvih zvezdnic, ki so ji
nenehno sledili paparaci. Svoj trebuh je pogosto prekrila s torbico Hermes, ki se je zaradi tega
kasneje preimenovala v Kelly torbo. (Seraphine, 2014)

Slika 51: Grace Kelly s Hermes torbo
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Princesa Diana je bila ena najbolj obleganih zvezdnic, zato najdemo veliko fotografij njenih
nosečnosti iz osemdesetih let. Za ta čas so moderne prevelike obleke, brez pasu, z dolžino čez
kolena.

Slika 52: Nosečniški stil princese Diane

V novejšem času so bile zelo izpostavljene nosečnice poleg že omenjene Demi Moore tudi
Angelina Jolie, Katie Holmes, Jenifer Lopez, Beyonce, Kate Moss, Gwyneth Paltrow , Jennifer
Love Hewitt, Natalie Portman, Blake Lively, M.I.A. …

Slika 53: Znane nosečnice
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Največji pečat v modi za nosečnice pa sta v zadnjih letih pustili Kate Middleton in Kim
Kardashian.
Kate Middleton, njeno kraljevo visočanstvo, je bila pod drobnogledom javnosti v času obeh
nosečnosti. Vojvodinja slovi po svoji elegantnosti ter minimalističnem slogu. Zelo umetelno
kombinira dizajnerske kose s preprostimi, a elegantnimi oblačili trgovin nižjega cenovnega
razreda (Zara, H&M in podobno). Iz tega izhaja tako imenovani »Kate Middleton stil«. Prav
tako je znano, da podpira mlade britanske modne oblikovalce, tako da jo lahko večkrat vidimo
v oblačilih še neznanih kreatorjev.

Vojvodinja (levo) nosi plašč modne hiše Mulberry.
To je njen zadnji nastop pred rojstvom drugega
otroka.
Na desni fotografiji je Kate oblečena v pikasto
Asos obleko, ki je bila v eni uri od njenega nastopa
v javnosti razprodana. Obleko je kombinirala s
črnim plaščem.

Slika 54: Kate v plašču Mulberry

Slika 55: Kate v obleki Asos

Kate na levi fotografiji nosi bel plašč s
povišanim pasom. Plašč je iz trgovine Max
Mara, ki je bil Angliji prav tako razprodan
v trenutku.
Za znano nosečnico je značilno, da oblačila
nosi večkrat. Tako je obleko na desni za
gala večerjo oblekla že tretjič. Obleka
pokaže njena ramena, je iz svilenega tila in
pasom iz črnega žameta. Ustvarila jo je
britanska oblikovalka Jenny Packham.
Slika 56: Kate v plašču Max Mara

Slika 57: Kate v obleki britanske oblikovalke
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Nosečniški slog Kim Kardashian je pravo nasprotje sloga Kate Middelton. Kim Kardashian, ki
je zaslovela z nastopi v resničnostnih šovih in je zaradi tega nenehno na očeh javnosti, rada
poudarja svoje ženske atribute. Nikoli ni oblekla nosečniških kavbojk ali ohlapnih nosečniških
oblačil, ampak je vedno nosila oprijete, prilegajoče se obleke, ki so zelo izpostavljale njene, v
nosečnosti še bolj poudarjene obline. Odvečne kilograme je v zadnji nosečnosti delno skrivala
s plašči, ki jih je nosila ogrnjene čez ramo. S svojim drznim stilom oblačenja je v nasprotju s
Kate velikokrat požela neodobravanje javnosti.

Na fotografiji levo je razvidno, da se
zvezdnica ne sramuje svojega telesa.
Oblečena je v Givenchy prozorno, čipkasto
obleko. Poleg obleke vidimo tudi plašč, njen
najbolj prepoznavni kos oblačila med
nosečnostjo.
Na fotografiji desno v oprijeti, raztegljivi
obleki, plaščem in visokimi petami znamke
Hermes.
Slika 59: Kim v svojem nosečniškem slogu

Slika 58: Kim v obleki Givenchy

Valentinova bela svečana obleka z
ogrinjalom, ki poudarja njene nosečniške
obline na fotografiji levo.
Na desni nosi Kim usnjene visoke škornje
ter črno obleko z izrezom s prevezovanjem,
ki pusti očem le malo skritega. Pika na i pa
kot mnogokrat dolg črn plašč.

Slika 61: Razkrivajoči stil Kim

Slika 60: Kim v obleki Valentino
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2. 3 MODNI OBLIKOVALCI ZA NOSEČNICE
Odkar je Demi Moore pozirala za Vanity Fair, so se za oblačenje nosečnic začeli zanimati tudi
mnogi modni oblikovalci. Za nekatere so bila nosečniška oblačila zgolj zanimiv izlet v neznano,
slabo raziskano novo področje. Za druge pa priložnost za uveljavitev in zgraditev kariere na
novem, slabo pokritem segmentu modne industrije. Najprej predstavljam nekaj primerov
prvega dela oblikovalcev in njihovih rešitev za spreminjajočo se formo nosečniškega telesa.
Znani modni oblikovalci kot so Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Valentino, Calvin Klein,
Donatella Versace, Ralph Lauren in drugi ne oblikujejo linij za noseče ženske. Z nosečniškimi
oblačili se ukvarjajo zgolj izjemoma. Kot del presenečenja na modnih revijah ali s
personaliziranimi predelavami svojih kreacij za točno določene zvezdnice.
Jean Paul Gaultier (slika 62) je na svoji modni reviji leta 2010 na modno pisto poslal nosečo
devetnajst letno manekenko Jourdan Dunn. Posebej za njo je ustvaril oblačilo s poudarjenim
delom okoli trebuha. S tem je ustvaril precendens za vse noseče manekenke, saj je do takrat
veljalo, da se z nosečnostjo manekenska kariera konča.

Slika 62: Nosečniško oblačilo izpod rok Jeana Palula Galtiera

Slika 63: Miranda Kerr v oblačilu Balabciaga

Balanciaga (slika 63) je na svojem kastingu za modno revijo poletje 2011 izbral šest mesecev
nosečo manekenko Mirando Kerr. Nosila je oblačilo, ki je postalo eden najbolj znanih kosov te
modne revije. Kratek plašč na zapiranje kot obleka brez poudarjene silhuete.
Karl Lagerfeld je 2014 zaključil svojo modno revijo z nosečniško obleko za neveste. S tem je
pozitivno šokiral gledalce na reviji. Oblikovalec se je spogledoval s silhueto iz baroka. Pas je
prestavil pod prsi in tako dobil prostor za trebuh. Dodal je vlečko, izvezeno iz zlatih niti.
Spredaj pa je čez celo obleko potekala linija zlatih gumbov.

- 23 -

Slika 64: Lagerfeldova nosečniška poročna obleka

Olivia Wilde v črni Valentinovi obleki (slika 65), ki ni prirejena za nosečnice. Obleka s sprednje
strani izgleda zelo preprosto. Ključni je hrbtni del obleke, kjer je poleg velike bele pentlje na
vratu, po celotni dolžini vstavljen del belega blaga. Ravno ta zadnji del noseči Oliviji omogoča
nošenje obleke brez dodatnega krojenja sprednjega dela.
Kerry Washington je leta 2014 na podelitvi Oskarjev nosila obleko iz svile (slika 66), ki jo je
oblikoval Jason Wu. Pri prsih je okrašena s srebrno broško, ki daje občutek, da obleko drži
skupaj. Sama obleka ima veliko gub, s katerimi oblikovalec oblikuje prostor za trebuh. Ljubek,
eleganten in moderen stil.
Keira Knightley je na podelitvi Oskarjev 2015 nosila Valentinovo Haute Couture obleko
naravnost iz modne piste poletje 2015 (slika 67). Oblikovalec je volumen dosegel s plastenjem
in pasom dvignjenim pod prsi.

(od leve proti desni)
Slika 65: Valentinova obleka
Slika 66: Kerry Washington v obleki Jasona Wuja
Slika 67: Keira Knightley v Valentinovi obleki
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2.3.1 PODJETJA IN OBLIKOVALCI, KI OBLIKUJEJO ZA NOSEČNICE
Rosie Pope
Zaradi lastnega resničnostnega šova je trenutno
najbolj znana oblikovalka nosečniških oblačil.
Svoje kreacije oblikuje v New Yorku. Poleg
trgovin v New Yorku in Los Angelesu je njena
oblačila možno kupiti tudi v mnogih spletnih
trgovinah. Njen glavni moto pri oblikovanju je
udobje. Oblačila so barvita in lahkotna.

Slika 68: Nosečniška oblačila Rosie Pope

Hatch Collection
Podjetje zase pravi, da je nastalo za spremembe.
Njihova prodaja bazira na internetni trgovini.
Poleg tega imajo show room v New Yourku.
Njihova oblačila lahko nosiš pred, med in po
nosečnosti. Oblikovana so tako, da si jih
prilagodiš glede na postavo. Radi izpostavijo
rame, poudarijo atribute nosečih žensk.
Oblikujejo predvsem iz naravnih materialov.

Slika 69: Nosečniška oblačila Hatch Collection

Saraphine
Podjetje prihaja iz Velike Britanije. Ima štiri
trgovine, ki se vse nahajajo v Londonu, poleg
tega prodaja tudi preko interneta.
Njihova zbirka oblačil ponuja elegantne
nosečniške obleke, ki se prilegajo in laskajo
telesu pred in med nosečnostjo. Njihova
oblačila so priljubljena tudi med znanimi
nosečnicami. Tako se v njih pojavlja Kate
Midelton, princesa Viktorija iz Švedske, Zooey
Daschanel …
Slika 70: Nosečniška oblačila Saraphine
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Isabella Oliver
Isabella Oliver je podjetje, ki prav tako prihaja
iz Londona. Njihova prodaja bazira na prodaji
preko interneta. Proizvajajo raztegljive, oprijete
hlače in obleko, ki se ovije okoli telesa, da se
nosečnica z njeno pomočjo počuti bolj
privlačno. Njihova oblačila so narejena iz
najkvalitetnejših materialov. Po tej znamki
poseže kar nekaj zvezdnic, kot so Angelina
Jolie, Jennifer Garner, Alyson Hannigan, Emily
Deschanel in druge.
Slika 71: Nosečniška oblačila Isabella Oliver

Popek
Podjetje ima svoje prostore v Ljubljani. Poleg trgovine v BTC-ju je njihove izdelke možno
naročiti tudi preko interneta. Imajo veliko ponudbo nosečniških hlač, spodnjega perila, oblek,
majčk ... Podjetje je znano predvsem po svojih majčkah s šaljivim potiskom. Trenutno s
podjetjem sodeluje slovenski modni oblikovalec Milan Gačanović – Gacho. Oblikuje mehke in
raztegljive nosečniške majice POP.

Slika 73: Milan Gačanović – Gacho

Slika 72: Trgovina Popek

»Pri oblikovanju na prvo mesto postavlja udobnost in prilagodljivost telesu ter kroj, pri čemer
gleda, da je ta primeren za pred, med in po nosečnosti, kar je tudi glavni moto trgovine Popek,
za katero oblikuje oblačila. »Popek je simpatična družinska firma, v kateri cenijo vrednote ter
ustvarjajo s srcem. Njihova simpatična hčerka Dea je bila med svojo nosečnostjo oster kritik
nosečniških modelov oblačil in je tudi sama oblikovala oblačila, ki so ji bila pisana na kožo, ter
s tem pripomogla, da so obleke življenjske, udobne ter hkrati elegantne. Mati Evelina, ki je
vedno polna idej, budno spremlja potek produkcije ter s svojim znanjem oblikovanja dodatno
pripomore k raznolikosti ponudbe. Oče Vladimir iz grafične stroke s svojim pogledom
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dopolnjuje ter doda kolekciji črke, besede ter nov vizualni pogled na celoten spekter oblačil.
Mlajši sin Peter, ki skrbi za odnose z javnostmi in marketing, pa zaokroža celotno zgodbo na
družbenih omrežjih,« nam je pojasnil Gacho.« (Pelko, 2016)

Slika 74: Kolekcija POP
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3 PRAKTIČNI DEL

3.1 KOLEKCIJI OBLAČIL ZA NOSEČNICE

3.1.1 IZHODIŠČE
Tone Pavček:
Kako raste mama
»Najprej je sama tema,
najprej je velik nič,
potlej je majcena deklica
in iz nje ljubek deklič.
Iz njega mamica zraste,
a raste dolgo in mnogo let,
potem pa je to kar naenkrat
in jaz pridem na svet.
Iz mamice zraste mama
bogvekdaj, kar nekega dne,
ko še sama ne ve, da ji pada
prvi sneg na lase.
Ko jaz odrastem, raste
mama počasi nazaj,
dokler babica ne postane
in pride z vnuki v raj.«
(Pavček, 2014, str. 4)
Glavno vodilo pri iskanju inspiracije za kolekcijo je bilo materinstvo, ki je res nekaj lepega.
Vez, ki nastane med materjo in njenim otrokom, se težko pretrga. Ko vidiš to nebogljeno bitje,
bi zanj dal, naredil vse. Spoznaš še večjo globino svojih čustev.
Materinstvo ni opravilo, dolžnost, poklic. Je način življenja. Je poslanstvo, dano vsaki mami ob
rojstvu svojega otroka. Na materinstvo se nikoli ne moremo zares pripraviti, ker je vsak otrok
čisto svoj. Da postaneš mama, ne rabiš diplome niti znanja. Kar res potrebuješ, je veliko
ljubezni in varen prostor, kjer si upaš biti to, kar si.

- 28 -

Mame razvijemo veliko čustveno barvitost. Smo nežne in predane, pa tudi strašno odločne in
neomajne, prijazne in stroge. Ker sem leto nazaj prvič postala mama, sem v času nosečnosti,
med rojstvom otroka in zdaj prav vsak dan, ko spoznavam malo bitje, najmočneje občutila dve
čustvi … LJUBEZEN in SREČO/VESELJE. Zato sta moja inspiracija pri izvedbi kolekcije
ravno ti dve čustvi.

Slika 75: Mati in otrok

3.1.1.1 Ljubezen

»Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva,
ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje,
ni brezobzirna, ne išče svojega,
ne da se razdražiti, ne misli hudega.
Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice.
Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane.«
(Sveto Pismo, 2013)

Ljubezen je variacija, skupek različnih čustev. Tu je naklonjenost, navezanost na drugo osebo,
druge osebe. Je tudi zadovoljstvo in sreča. Prav tako je vrlina, ki predstavlja človečnost,
človeško prijaznost in sočutje. Ljubezen v različnih oblikah deluje kot glavni spodbujevalec
medosebnih odnosov in zaradi svojega osrednjega psihološkega pomena je ena od
najpogostejših tem, inspiracij v umetniških delih. Prav zaradi večpomenskosti besede ljubezen
je potrebno v slovenščini uporabiti še druge besede, s katerimi opredelimo, za kakšno ljubezen
gre (ljubezen do ...).
Naše predstave o ljubezni in zaljubljenosti se skozi življenje spreminjajo, odvisne pa so od več
dejavnikov, od tega, kar kot popotnico prinesemo iz otroštva, do klišejev, kakršne nam
vcepljajo mediji, ki ljubezen ter njene pritikline, kot sta zaljubljenost in romantika, idealizirajo.
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Slika 76: Ljubezen

»Gre za tisto našo prvinsko čustveno lastnost, ki omogoča obstoj človeškega rodu in
razmnoževanje, torej z izbiro partnerja s katerim želimo deliti genetski material. Iz te kemije in
zaljubljenosti, se v idealnih scenarijih in pod pravimi pogoji lahko izoblikuje prava ljubezen.
Za pravo ljubezen pa ni ključen le splet okoliščin, ključno je tudi naše pravilno dojemanje tega
pojma. Le to določa, ali smo sposobni ljubiti na pravi način, oziroma ali je naš pogled na
ljubezen izkrivljen in poln nepravilnih pričakovanj. Pogoj za pravilno dojemanje ljubezni iz
stališča posameznika ima temelje že v otroštvu. Na njega vplivajo odnosi v primarni družini,
odnos in ljubezen mame ter množica osebnih izkušenj pri vsakem posamezniku oblikujejo
dojemanje in oblikovanje podobe o ljubezni. Predvsem je odraz zdravega dojemanja ljubezni v
odnosu slehernega posameznika do samega sebe. Brez odnosa in ljubezni do sebe je nemogoče
ljubezen deliti z drugim. Ljudje, ki nimajo zdrave samopodobe in ne spoštujejo sebe, se ne
cenijo, ne morejo na pravilen način ljubiti sočloveka. Torej, sposobnost ljubiti se začne pri nas
samih.« (Macarol, 2016)

Slika 77: Družina
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3.1.1.2 Sreča/veselje
Tone Pavček:
Sreča
»Sreča se zmeraj z nesrečo brati.
Tako stare knjige uče.
A človek ne neha verovati
in za srečo kakor za zvezdo gre.
Tako živi sreča svojo posebno zgodbo
med stvarmi in med ljudmi,
ki jo poslušajo kot staro godbo,
ki ni resnična, a milo zveni.
A sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi
in če imaš koga rad.
Potem v tebi dve sreči gorita.
Dve sonci v srcu. Dvoje svetil.
Od njiju je luč okrog tebe razlita,
ko romaš za zvezdo, k sebi, na cilj.«
(Pavček, 2014, str. 10)
Sreča je čustveno stanje, razpoloženje, definirano s pozitivnimi in prijetnimi čustvi, od
zadovoljstva do intenzivnega veselja. Srečni smo, kadar ugodje prevlada nad nelagodjem. Je
brezpredmetna, neobvladljiva sila, ki največkrat oblikuje dogodke ugodja. Definicija za srečo
se razlikuje glede na filozofske, verske, mistične ali čustvene okvire, ki jo interpretira. Rimljani
so na primer verjeli, da na srečo vpliva boginja Fortuna.

Slika 78: Štiriperesna deteljica
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»Sreča je najbolj nerazumljen fenomen na svetu: vsakdo bi jo rad dosegel, vendar se zdi, da o
njej nihče ne ve nič. Prevladuje mnenje, da sreče ni mogoče opredeliti in da je govorjenje o njej
čista retorika, polna različnih pomenov, ki se med seboj zamenjujejo. Zato se koncepta sreče
drži sloves medlosti: navadno ga povezujejo s kakovostjo življenja ali dobrim počutjem – če si
zadovoljen, si srečen, življenje pa je lepo – nikoli pa koncept sreče ne pove, kaj je tako lepega
in kako to meriti.« (Žigon, 2012)
Vsak posameznik skozi vse življenje doživlja različne pozitivne izkušnje, ki so lahko čisto
vsakdanje in se dogajajo na dnevni ravni, ali pa gre za izredne dogodke, ki se zgodijo redko.
Skupno vsem tem pozitivnim izkušnjam pa je, da vse prispevajo k sreči, nekatere bolj, druge
manj.

Slika 79: Sreča

Veselje je eno izmed osnovnih, prirojenih pozitivnih čustev, ki ga doživljamo, kadar se nam
izpolni pomembna želja in ko dosežemo ali se približamo želenemu cilju. Ima tudi
prilagoditveno funkcijo, saj nas usmerja k dejavnostim, da to čustvo doživljamo večkrat. Z
veseljem je zelo povezan nasmeh. Nasmešek je znak, da je posameznik vesel, srečen ali da mu
je všeč oseba, kateri se je nasmehnil. Smejoče se osebe veljajo za vesele, srečnejše, prejemajo
višje ocene privlačnosti, prijaznosti, kompetentnosti in poštenosti. Veselje spodbudijo različne
stvari. Tako poznamo veselje do dela, veselje zaradi hrane, veselje do plesa, veselje in ljubezen,
veselje zaradi družbe, okolja …veselje ob rojstvu otroka.

Slika 80: Veselje
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3.1.2 INSPIRACIJA

Slika 81: Kolaž fotografij za inspiracijo
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3.1.3 CILJNA SKUPINA
Moja ciljna skupina so nosečnice.
Starost: 20-45 let
Poklic: plesalka, slikarka, igralka, učiteljica, športnica …
Življenjsko okolje: živi v hiši, obdani z drevesi, je v stiku z naravo, vsak dan se s kolesom
odpelje v službo, v službi uživa, s svojim delom se izraža.
Življenjski stil: je svobodna duša, služba je ne omejuje, delo je njeno življenje, skozi delo
se izraža. Je navihana, kreativna, romantična, srečna …
Dohodki: srednji standard
Vrednote: rada krši pravila, skače med resnostjo in humorjem, je intelektualna, rada
eksperimentira.
Odnos do oblačil: z oblačili izraža svojo osebnost, svoje počutje.
Identiteta stila: dekoracija, poetičnost, skrivnostnost, veselje

3.1.4 O KOLEKCIJAH
Navdihnila so me čustva ljubezen, sreča, veselje. Iskala sem besede, ki mi opišejo ta čustva in
kako bom čustva projicirala v sami kolekciji. Čustva se v kolekciji odražajo v lahkotnosti,
toplini, ugodju, udobju, zadovoljstvu, gibkosti, mehkobi, prilagodljivosti, elastičnosti. Oblačila
v mojih dveh kolekcijah so mehka, lahkotna in sproščena. Sestavljena so iz naravnih, tankih,
prosojnih, lahkih ter zračnih materialov, ki zelo prilagodljivo objamejo žensko telo. Kolekciji
sta zaviti v tople, svetle in vesele barve.
Ker nosečnice večji čas svoje nosečnosti še hodijo v službo, sem pripravila dve kolekciji. Prva
je športno sproščena, namenjena uporabi doma, za sprehode v naravo, neformalna druženja ...
Druga kolekcija je namenjena bolj formalnemu, poslovnemu svetu. Obe kolekciji sta poletni in
sta namenjeni uporabi pred, med in po nosečnosti. Največji izziv je ustvariti prostor za rastoč
trebušček, ki pa se mora po koncu nosečnosti ponovno skriti. Pametna oblačila volumen
ustvarjajo s skritimi zadrgami, prevezovanjem, plastenjem in gubami. Poleg tega pa morajo biti
nosečniška oblačila kar se da udobna, saj je ugodje nosečnic eden bolj pomembnih dejavnikov.
Prav tako sem se ukvarjala z estetiko samega oblačila. Poleg udobja sem s svojima kolekcijama
nosečnicam ponudila modna, barvita oblačila, v katerih se bodo vedno počutile privlačne.

- 34 -

3.2 POSLOVNA KOLEKCIJA
3.2.1 BARVNA KARTA
Barvna karta temelji na rdeči, barvi ljubezni, ter rumeni, barvi sreče. Poslovna kolekcija pa
doseže noto elegantnosti z dodatkom črne in modre barve.

3.2.2 MATERIALI
Materiali so v večji meri iz naravnih vlaken. Nudijo toplino, ugodje, udobje, mehkobo,
prilagodljivost, elastičnost. Poslovna kolekcija je izdelana iz naslednjih materialov: lan,
bombaž, svila, organza in poliamid/poliester. Lanene tkanine so na splošno mehke na otip in
bodo nosečnicam nudile udobje. V vročih dneh jim bo v lanenih oblačilih prijetno hladno.
Bombažna oblačila so mehka, prijetna, zračna in hladnega otipa ter vpijajo pot. Zaradi vsega
naštetega so oblačila prijetna za nošenje pred, med in po nosečnosti. Poliamid je kemično
vlakno, sintetičnega izvora. Na trgu se pojavlja pod različnimi komercialnimi imeni: Perlon,
Nylon ali Meryl. Pri oblačilih se v glavnem uporablja v mešanicah z elastani, ki pripomorejo k
večji funkcionalni uporabnosti. Oblačilom nudi enostavne vzdrževalne lastnosti ter udobje pri
uporabi. Organza je celotni kolekciji dala noto skrivnostnosti. S prosojnostjo ravno prav
poudarja spreminjajoče se telo. Svila pa je poslovni kolekciji dodala elegantnost, prefinjenost
in lesk.

BOMBAŽ

LAN

ORGANZA
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SVILA

POLIAMID

Slika 82: Line up poslovne kolekcije
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3.2.3

1. SILHUETA

Sestavljeno je iz dveh kosov.
Zgornji del je majčka brez rokavov, narejena iz raztegljivega materiala, ki se lepo prilagodi
ženski silhueti. Izrez ovratnika je majhen. Volumen sem pri zgornjem delu dobila z gubami.
Preden sem material krojila, sem ga zgubala. Gube sem zašila po dolžini do trebuha. Zaključki
gub se niso končali vsi v enaki višini, ampak so bili razporejeni po celem trebuhu. Tako je prišlo
pri zaključku do odvečnega blaga, ki lahko deluje dekorativno ali pa ga ženska med nosečnostjo
porabi za trebušček.
Spodnji del oblačila, hlače, se končajo pod kolenom. Hlače so ohlapne, narejene so iz materiala,
ki lepo pada. Zanimivost pri hlačah je zapenjanje, ki ga lahko ženska uporabi kot dekoracijo ali
kot večanje prostora v predelu trebuha. Hlače, ki se na bokih zapenjajo z gumbi, imajo na tem
delu vložen trikotni kos blaga, ki služi razširitvi pasu. Ta del je zanimiv, saj je oblikovan tako,
da vsebuje dodatne luknje za zapenjanje po dolžini. Tako si lahko noseča ženska sama prilagaja,
zapenja gumbe na podlagi rasti trebuha.
Ker po navadi v nosečnosti ženske pridobijo nekaj kilogramov, je za to prilagojeno zapiranje
tudi na mečih, kjer so v gubi skriti gumbi. Ko gumbe odpremo, guba izgine, material, ki je bil
skrit v gubi, pa je namenjen za širjenje v predelu meč.

Slika 83: Poslovna kolekcija, 1. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo
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3.2.4

2. SILHUETA

Sestavljeno je iz dveh kosov.
Zgornji del sestavlja raztegljiva majčka, ki lepo razkriva kanček ramen in tako naredi žensko
še bolj zapeljivo. Majčka je od prsi navzdol po dolžini, kjer se stikata dve polovici krojev,
nagubana. Gube vzpostavim z elastiko, ki jo maksimalno raztegnjeno prišijem na kroja, ko ju
zašijem skupaj. Tako dobimo kar nekaj nagubanega blaga na mestu okoli trebuha. To blago je
tako dekorativni detajl, kot prostor za rastoč trebuh. Majčka na ta način raste s trebuščkom.
Hlače so trapezasto krojene, okrašene s trakovi, ki si jih lahko zavežeš v pentljo. Trakovi pa
nimajo le dekorativnega namena. Drugi namen je, da si nosečnica z njimi lahko prilagaja širino
pasu. Dodatno blago je skrito v skritih zadrgah na obeh bokih ob straneh. Z odprtjem zadrge se
pokaže raztegljivi del, ki je všit med zadrgo. Raztegljivi del poleg udobja nudi dodaten prostor
za nosečnico in se ji lahko prilagaja skozi vse faze nosečnosti. Ko ženska rodi, se skrita zadrga
zapre in skrije odvečen volumen.

Slika 84: Poslovna kolekcija, 2. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo
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3.2.5

3. SILHUETA

Zapeljiva obleka, ki poudarja žensko silhueto je zanimiva že zaradi kombinacije barv.
Prepletanje rumene in rdeče ne bo pustilo žensko neopaženo. Obleka se zapira spredaj, po
dolžini z gumbi.
Lep detajl je že na ramenih, ki so ujeta v ovoj gub, v katerih so skriti rokavi. Obleka je
prilegajoča telesu, z skrito zadrgo na hrbtu, ki se odpira po celotni dolžini in tako ponudi
odvečen material in s tem odvečen prostor.
Druga rešitev pridobivanja prostora na tej obleki je trak, ki je po dolžini enako dolg kot obleka.
Na eni strani traku imamo gumbe, na drugi luknjice za gumbe. Trak se med samo nosečnostjo
vstavi v obleko na mestu, kjer je zapiranje z gumbi in tako obleko razširi za širino samega traku.
K obleki pripada več trakov različne širine, ki si jih noseča ženska ustavlja po potrebi prostora,
ki ga potrebuje njen nosečniški trebušček.

Slika 85: Poslovna kolekcija, 3. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo

- 39 -

3.2.6

4. SILHUETA

Četrto oblačilo sestavlajta dva dela, zgornji del – srajca in spodnji del – krilo.
Zgornji del, srajca, je telirana, ob stranskih šivih na obeh straneh sta skriti zadrgi, ki imata všito
blago. To blago nudi nosečnici dodatni prostor. Dodatni material je raztegljiv, tako se lepo
prilagaja trebuščku. Med nosečnostjo se ženska lahko odloči, ali bo imela odprti obe zadrgi na
strani ali samo eno, odvisno, kako velik je njen nosečniški trebušček.
K srajci spadajo traki različnih širin, ki si ga nosečnica vstavi spredaj med gumbe pri
zapenjanju. Na traku so na eni strani našiti gumbi, na drugi pa so všite gumbnice. Tako ga zelo
lahko vstavi spredaj.
Spodnji del, krilo, ima na boku plisiran material, krojen v trikotnik. Ki ima dekortivno nalogo.
Zaradi pliseja se material lažje prilagaja. Hkrati pa ima tudi nalogo, da prekrije raztegljiv
material, ki je pod plisejem. Naloga raztegljivega materiala je, da se lepo prilagaja nosečniškem
trebuščku in daje udobje.
Okoli pasu je vstavljen pas, ki ima poleg dekorativne naloge, tudi držati krilo na mestu.

Slika 86: Poslovna kolekcija, 4. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo
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3.2.7

5. SILHUETA

V obe kolekciji sem vključila tudi plašč.
Plašč je teliran, oprijet z lepim detajlom plisirane tkanine na hrbtu, ki je v funkciji dekorativnega
in hkrati uporabnega elementa, ki se med nosečnostjo prilagaja spreminjajočemu ženskemu
telesu.
Pod plisiranim delom je po vsej dolžini plašča vstavljen širok pas blaga, ki je zelo raztegljiv in
se tako avtomatično prilagaja spreminjajočemu se telesu. S tem je plašč, ne glede na obliko
telesa, ves čas oprijet. Nad raztegljivim materialom je zašita plisirana tkanina, ki je v prvi vrsti
dekorativna. Poleg tega plise omogoča tudi prilagajanje telesu.
Nosečniškemu telesu pa se plašč z dvojnim zapenjanjem prilagaja tudi spredaj. Kar v praksi
pomeni, da ženska, ki ni noseča, gumbe zapne na drugi liniji in tako zakrije prvo vrsto gumbov.
Ko pa je ženska noseča, si lahko plašč prilagodi tako, da zapne gumbe po prvi liniji. Takrat dobi
druga linija gumbov, ki s tem postane vidna, dekorativno funkcijo.

Slika 87: Poslovna kolekcija, 5. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo
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3.2.8

6. SILHUETA

Elegantna obleka v črno rdečih odtenkih.
Obleka se skozi celotno nosečnost in tudi po njej telesu prilagaja s pomočjo dodatnega volumna,
ki je skrit v skritih zadrgah, ki se razprostirajo na območju trebuha spredaj, zadaj in ob strani.
Spredaj in zadaj je šest skritih zadrg. Po dve sta med seboj povezani in če odpremo obe, se
naredi skupni dodatni prostor. Na strani je po višini obleke ena zadrga. Blago, ki je všito v skrite
zadrge, je krojeno v obliki podolgovatega nenazobčanega suličastega lista. Ko zadrge zapremo,
se blago avtomatično zloži na pol. Vstavljeni del je iz raztegljivega materiala, ki nosečnici poleg
prostora za trebuh nudi tudi udobje.
Odprte zadrge lahko nosi tudi ženska, ki ni noseča. S tem dobi obleka zanimive detajle in en
del obleke bo daljši kot drugi, kar naredi oblačilo še bolj zanimivo na pogled.
Rokavi so nagubani in zašiti iz padajočega, tankega in prosojnega materiala.
Zanimiv detajl pa je tudi ovratnik, ki izgleda tako, kot da bi bil okoli vratu šal. Krojen je v črko
V, zašit skupaj, da dobimo tulec, ki pada okoli vratu. Tudi ovratnik je narejen iz enakega
materiala kot rokavi.

Slika 88: Poslovna kolekcija, 6. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo
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Slika 89: Poslovna kolekcija, tehnična skica 6. silhueta
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(od leve proti desni)
Slika 90: Poslovna kolekcija, 6. silhueta - pred in po nosečnosti (izvedbena naloga)
Slika 91: Poslovna kolekcija, 6. silhueta - med nosečnostjo (izvedbena naloga)
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Slika 92: Poslovna kolekcija, 4. silhueta - skrite zadrge 1 (izvedbena naloga)

Slika 93: Poslovna kolekcija, 4. silhueta - skrite zadrge 2 (izvedbena naloga)
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3.2.9

7. SILHUETA

Zgornji del oblačila je majčka s kratkimi rokavi iz pliseja, ki se ponovi tudi na hrbtu.
Na hrbtnem delu se majčka zapenja čez cel hrbet po dolžini. Med dva dela, ki nastaneta, ko
odpremo gumbe, je všit plisiran material. Ženska si hrbtni del zapira na podlagi tega, kako
široko majčko želi. Zgornji del je lahko čisto teliran, kar pomeni, da so na hrbtu vsi gumbi
zaprti. Tako je vstavljen del pliseja skoraj čisto skrit. Nosečnice si majčko lahko prilagajajo
gumb za gumbom, odvisno, koliko prostora potrebujejo za trebušček.
Sprednji del je okrašen z zašitimi gubami po širini, ki delujejo dekorativno. Pod gubami pa je
vstavljen raztegljiv material, ki ga zgornji guban prosojni material prekriva. Raztegljiv material
daje ženski udobje, hkrati pa raste skupaj z nosečniškim trebuščkom.
Spodnji del je krilo iz svile, ki ima podaljšan pas iz pletenine. Pletenina se tako lepo prilagaja
ženskemu telesu, pa naj bo noseča ali ne.

Slika 94: Poslovna kolekcija, 7. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo
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Slika 95: Poslovna kolekcija, tehnična skica 7. silhueta
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(od leve proti desni)
Slika 96: Poslovna kolekcija, 7. silhueta - pred in po nosečnosti (izvedbena naloga)
Slika 97: Poslovna kolekcija, 7. silhueta - med nosečnostjo (izvedbena naloga)
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Slika 98 , 99: Poslovna kolekcija, 7. silhueta - zanimivi detajli (izvedbena naloga)

Slika 100: Poslovna kolekcija, 7. silhueta - pogled od zadaj (izvedbena naloga)
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3.3. ŠPORTNO KOLEKCIJA
3.3.1 BARVNA KARTA
Barvna karta temelji na rdeči, barvi ljubezni, ter rumeni, barvi sreče. Poleg tega sta k barvni
karti športne kolekcije dodani modra in zelena barva, ki predstavljata povezavo z naravo.

3.3.2 MATERIALI
Materiali so v večji meri iz naravnih vlaken. Nudijo toplino, ugodje, udobje, mehkobo,
prilagodljivost in elastičnost. Pri športni kolekciji sem uporabila naslednje materiale: bombaž,
lan in poliamid. Zaradi bombaža so oblačila udobna, mehka in prijetnega otipa. Pomembno je,
da so oblačila pri športni kolekciji zračna in dobro vpijajo vlago. Poliamid je kolekciji omogočil
elastičnost. Je material, ki diha in pot odvaja s kože na površino oblačila, kjer lahko izhlapi.
Lan pa je poleg udobja in zračnosti, kolekciji dal noto športne elegantnosti.

BOMBAŽ

LAN
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POLIAMID

Slika 101: Line up športne kolekcije
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3.3.3

1. SILHUETA

Oblačilo je dvodelno.
Majčka je narejena iz raztegljivega materiala. Na sprednjem delu je čez trebuh šivano z
elastičnim sukancem, kar nam omogoča, da se material začne nabirati. Šivano je v obliki dveh
spiral. Z raztegljivim sukancem dobimo kopičenje materiala na predelu trebuha. Šivi delujejo
dekorativno in hkrati, ko raste nosečniški trebuh se sukanec razteguje, spusti odvečni material
in nastaja volumen.
Na hrbtnem delu je čez hrbet všit širok trak po celotni dolžini, ki je druge barve in narejen iz
bolj raztegljivega materiala, kot je majčka. Trak omogoča, da se majčka lepo prilagaja
ženskemu telesu in je hkrati barvna popestritev.
Spodnji del so športne hlače, ki se končajo s patentom. Na obeh straneh v stranskem šivu sta
všiti skriti zadrgi. Zanimivost hlač je v tem, da je v obeh skritih zadrgah vstavljen raztegljivi
del blaga. Tako si lahko noseča ženska odpre eno ali obe skriti zadrgi, dobi nov volumen,
prostor za nosečniški trebušček. Hkrati je ob zadrgah vrvica z gumbom, ki širi ali oža vrvico. Z
gumbom in vrvico tako prilagajamo odvečni prostor in dosežemo, da se hlače lepo oprijemajo
ženskega telesa.

Slika 102: Športna kolekcija, 1. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo
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3.3.4

2. SILHUETA

Oblačilo je dvodelno, sestavljeno iz zgornjega dela s kapuco ter krila.
Zgornji del je teliran in ima ob desnem stranskem šivu vgrajeno skrito zadrgo, pod katero je
dodatno blago v drugi barvi. Poleg tega so tri skrite zadrge z dodatnim blagom speljane tudi
čez trebuh, od sprednjega dela do hrbta. Število odprtih zadrg si nosečnica prilagaja na podlagi
velikosti trebuha. Po koncu nosečnosti lahko ostanejo zadrge ravno tako odprte in postane
majčka nesimetrična, daljša na strani zadrg in s tem ustvarimo dodatni dekorativno vizualni
efekt.
Krilo je iz bombaža s pletivom ob pasu. Pas je širok, da skoraj zaobjame trebušček, ki raste in
ga tako tudi ščiti. Pletivo se prilagaja glede na rast trebuščka. Lahko bi rekli, da raste z njim.

Slika 103: Športna kolekcija, 2. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo
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3.3.5

3. SILHUETA

Pri kreiranju tega oblačila, sem se igrala z zadrgami, ki se popolnoma odprejo in tako dobiš
dodatni prostor.
Majčka je ohlapna, čez sprednji in hrbtni del ima zadrgo. Zaprta zadrga zmanjša volumen
majčke in predstavlja zanimiv vizualni element. Odprta zadrga ustvari dodatni volumen, ki ga
nosečnice potrebujejo za rastoči trebuh.
Krilo se lepo prilega postavi ženske. Na krilu spredaj sta dve gubi, ki sta zgoraj po dolžini zaprti
z zadrgo. Enaka guba se ponovi tudi na hrbtni strani oblačila. Gube delujejo dekorativno, saj so
drugačne barve, kot je krilo. Nosečnice si krilo lahko prilagajajo na podlagi velikosti trebuha.
Lahko odprejo eno, dve ali vse tri zadrge. Gube so različnih širin, kar omogoča lažje
prilagajanje ter iz raztegljivega materiala, ki omogoča lažji oprijem okoli ženske figure in s tem
udobje ob nošenju. Dodatno lahko širino krila uravnavamo z vrvico in gumbom.

Slika 104: Športna kolekcija, 3. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo
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3.3.6

4. SILHUETA

Pri kreiranju obleke sem uporabila različno raztegljive materiale. Tako so nastali zanimivi
detajli, ki lepo okrasijo oblačilo in hkrati nudijo dovolj udobja za nosečnice.
Osnovni cilj je pridobiti prostor za novo nastali trebušček. Zaradi uporabe različno raztegljivih
materialov trebušček sam širi blago, ki se zaradi svoje raztegljivosti lepo prilagaja in poudarja
nosečniški trebuh.
Obleka je narejena iz dveh delov različnih barv. Na zgornjem, manj raztegljivem, so izrezani
deli blaga na predelu trebuha in se zato vidi spodnje, bolj raztegljivo blago. Izrezi se večajo s
trebuhom in so tako vedno večji in vedno bolj opazni, kar ustvari, poleg uporabnega, tudi
dekorativni element.

Slika 105: Športna kolekcija, 4. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo
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3.3.7

5. SILHUETA

Pri petem oblačilu sem kombinirala skrite zadrge in barve. Obleka daje izgled, da nosiš dve
obleki, eno čez drugo.
V obleki so na hrbtnem in sprednjem delu vstavljene skrite zadrge. Pri krojenju sprednji del
prerežem na tri dele, kamor vstavim skrito zadrgo. Pod skrito zadrgo vstavim blago, krojeno v
obliki suličastega nenazobčanega lista. Z vstavitvijo zadrg in blaga dobim dodatni prostor, ki
ga nosečnica lahko izkoristi za svoj trebušček. Na hrbtni strani je le ena skrita zadrga skoraj čez
celotno širino obleke. Nosečnica zadrge odpira po želji oziroma odvisno od velikosti trebuščka.
Pod vsako skrito zadrgo se skriva različno velik kos blaga in nosečnica na začetku nosečnosti
nosi odprto le eno zadrgo z manjšim kosom, na koncu pa ima lahko odprte vse. Nosečnica si
torej obleko prilagaja po svoji želji, odvisno, kako oprijeto obleko želi.

Slika 106: Športna kolekcija, 5. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo
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3.3.8

6. SILHUETA

Šesto oblačilo v športni kolekciji je plašč.
Plašč je živahno rumene barve. Zapira se z zadrgo spredaj. Spodnji del je nabran na podlogo
tako, da daje balonast efekt.
V stranske šive so všite skrite zadrge, ki dajejo možnost prilagajanja širine plašča glede na
velikost nosečniškega trebuščka. Ko ženska ni noseča, ostane dodatni volumen skrit za zaprtimi
zadrgami.
Na hrbtnem delu je po celi dolžini vstavljena guba, ki se prav tako zapira s skrito zadrgo. Tako
lahko dobimo dodatni volumen tudi na hrbtu. Guba je v odtenku modre barve in je zaradi tega
še bolj opazna. Guba je lahko odprta tudi, ko ženska ni noseča, saj predstavlja zanimiv
dekorativni element.
Sestavni del plašča je tudi kapuca v enakih barvah kot plašč.

Slika 107: Športna kolekcija, 6. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo
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Slika 108: Športna kolekcija, tehnična skica 6. silhueta
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(od leve proti desni)
Slika 109: Športna kolekcija, 6. silhueta - pred in po nosečnosti (izvedbena naloga)
Slika 110: Športna kolekcija, 6. silhueta - med nosečnostjo (izvedbena naloga)
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Slika 111, 112: Športna kolekcija, 6. silhueta - pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo, pogled od zadaj
(izvedbena naloga)

Slika 113: Športna kolekcija, 6. silhueta - med nosečnostjo - detajl (izvedbena naloga)
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3.3.9

7. SILHUETA

Zadnje oblačilo športne kolekcije je dvodelno, sestavljeno iz kratkih hlač in majčke brez
rokavov.
Majčka je oprijeta in se lepo prilagaja ženski figuri. Na sprednji strani v predelu trebuha so na
vsaki strani iz stranskih šivov gube. Iz leve strani so tri gube z manjšo razdaljo med sabo in so
zašite po sami gubi 5 cm. Na desni so štiri gube, katere imajo med sabo širše razdalje in so tudi
zašite po gubi do 5 cm. Kjer gube niso zašite, nastane dodatni prostor. Ta prostor noseče ženske
uporabljajo za vedno večji trebušček.
Kratke hlače so ohlapne, udobne z znižanim sedalom. Zanimiv je vrhnji del hlač, ki je lijakasto
krojen in se zaviha navzdol. Okoli pasu je vrvica, s katero uravnavaš oziroma prilagajaš širino
hlač. Zgornji del hlač ima torej dva namena, lahko je okras, za nosečnice pa omogoča
prilagajanje rastočemu trebuščku.

Slika 114: Športna kolekcija, 7. silhueta pred in po nosečnosti ter med nosečnostjo
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Slika 115: Športna kolekcija, tehnična skica 7. silhueta
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(od leve proti desni)
Slika 116: Športna kolekcija, 7. silhueta - pred in po nosečnosti (izvedbena naloga)
Slika 117: Športna kolekcija, 7. silhueta - med nosečnostjo (izvedbena naloga)

- 63 -

Slika 118: Športna kolekcija, 7. silhueta - pred in po nosečnosti - detajl (izvedbena naloga)

Slika 119: Športna kolekcija, 7. silhueta - med nosečnostjo - detajl (izvedbena naloga)

- 64 -

4 ZAKLJUČEK
Obleka človeka dopolnjuje, ga oblikuje in poudarja njegovo figuro. Velik pomen imajo oblačila
tudi med fazo nosečnosti, saj se žensko telo v tem času nenehno spreminja. Skozi devet mesecev
se poleg večanja trebuščka, spremeni tudi obseg bokov, poveča se širina prsi ...
Zanimivo je bilo raziskovati, kako so se s spreminjajočim ženskim telesom spopadali tekom
zgodovine. Na oblikovanje oblačil je skozi zgodovino poleg ženske postave vplivala tudi
takratna moda. Pomembno je omeniti, da so se v določenem obdobju zgodovine noseče ženske
raje zadrževale doma, kar je seveda vplivalo tudi na izgled takratnih oblačil. V drugih obdobjih,
ko pa so bile nosečnice bolj prisotne v javnosti, so volumen za trebušček reševali na različne
načine, od prevezovanja, vstavljanja delov, gub, plastenja. Zanimivo je bilo slediti, kako se je
steznik skozi zgodovino spreminjal in postajal vedno bolj prilagojen tudi za nosečnice. In tako
je iz steznika nastal nam bolj znan pas za nosečnice. Med samim raziskovanjem zgodovine
nosečniških oblačil sem se soočila tudi s problemom obstoječe literature, saj jo je izredno malo.
Zato v tem vidim priložnost za naslednje generacije študentov, ki bi lahko temo raziskali bolj
podrobno in temeljito ter s tem omogočili poglobljeno širjenje znanja o tej temi tudi pri nas.
Na modo nosečnic so močno vplivale tudi zvezdnice. Velik pečat je pustila Demi Moore, ki se
je v devetdesetih letih gola slikala za naslovnico revije Vanity Fair. Od takrat naprej so se v
javnosti zmeraj bolj začele pojavljati znane nosečnice, ki so rade pokazale svoj nosečniški
trebušček. Kar je privedlo do tega, da so postale nosečnice mnogo bolj zanimive tudi za modno
industrijo.
Na podlagi vseh teh na novo pridobljenih informacij in svojih izkušenj z materinstvom, sem se
v diplomski nalogi osredotočila na kreiranje dveh kolekcij nosečniških oblačil. Inspiracijo sem
iskala v čustvih, ki jih največkrat začutiš kot mama. Ljubezen in srečo/veselje sem v kolekcijah
upodobila z barvami in materiali. Največji poudarek pa je na rešitvah pri kreiranju, ki moji
kolekciji uvrsti v tako imenovani segment pametnih oblačil. Zasnovana so tako, da se nosečnici
prilagajajo v vseh stopnjah nosečnosti, kot tudi pred in po njej. Problem, kako pridobiti prostor
za trebuh, sem reševala s pomočjo skritih zadrg, gumbov, prevezovanj in raztegljivih
materialov. Tako so nastala modna oblačila za nosečnice, ki pa so primerna tudi za vse ostale
ženske.
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