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/>Mi�a ��ot � �� sz�?zt� a paradicsomb� � az �eni f�gefalev� m� nem biztos�ott kell?
v�elmet, az ember �latok b?r�?l, sz?r�?l majd valamivel k�?bb n��yi sz�akb� volt
k�ytelen ruhadarabokat k�z�eni teste �s��ek meg��a �dek�en.</p>
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style="text-align: justify;"><br /><br />A ruh�kod� t�t�elme �ort� napjainkig, �i�i fejl?d�en
ment kereszt�l. M� egykor els?sorban a v�elem volt a f?szerep, kicsit k�?bb m� a t�sadalmi
� anyagi k�l�bs�ek hangs�lyoz�a v�t fontoss� <br /><br /><br />Az egyiptomi n?k
altest�ket eltakar�kend?t hordtak � csak a fels?bb r�egek kiv�ts�a lehetett a fels?test
eltakar�a. A f�fiak viselet�en a red?z� s?r?s�e mutatta a magasabb oszt�yhoz tartoz�t. Ez
az �gynevezett sentit volt egyed�li ruh�atuk � hasonl��pen, mint a n?kn� fels?test�ket
szabadon hagyt�. <br /><br /><br />A g��� ruh�a b?, szell?s der�ban �vel megfogott ennek
k�etkezt�en sz�en red?z�t text�ia volt. A ruh� hossz� � red?z��, � haszn�at� sz�os
m�on kombin�t� a t�sadalmi hovatartoz�t� f�gg?en. <br /><br /><br />Az �ori r�aiak
viselete nagyon hasonl�ott a g����e n�i sz�beli elt��t?l eltekintve. Itt a sz�en k��l a
d�z��b?l lehetett a rangra k�etkeztetni. Az id? el?rehaladt�al egyre jobban foglalkoztatta az
embereket a divat. <br /><br /><br />A rokok�idej�en val��os �t�k�� m�ia tombolt. Ekkor
jelenik meg el?sz� a divat k�et� fogalma, ami szinte k�elez? �v�nyel b�. Teh� a divatos
�t�� alapk�etelm�ny�v�ik. Az 1714-es �ekre a szab� gondolata m� az �jdons�ok
kital��a k��l forog az egyszer? varr� helyett. <br /><br /><br />A rokok�t�h����
nagym�t�ben seg�ette el? a divatgy?jtem�yek nyomdai sokszoros��a. A rokok�vezeti be
az aszimmetrikus form�at, mely ker�li a v�szintest az egyenest � a der�sz�et. <br /><br
/><br />XV. Lajos idej�en m� a t�b als�zokny� krinolin h��ott, ami kell? m�t�ben adott
hangs�lyt a n?i cs�?nek. Ebben az id?ben gy�erezik a ma is kedvelt f?z?, valamint a
kalapcsat, v�lkend?k, finom csipk�, a legyez? � egy� kieg�z�?k. Az als�b r�egekre is nagy
hat�t gyakorolt a divat ez �tal megjelennek az els? ut�zatok. <br /><br /><br />Forr�:
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