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Trend. “Pri trenutnih trendih 
gre predvsem za igro kontra-
stov, zato se čipka odlično 
vpleta v kombinacije zakri-
tega in odkritega, temnega in 
svetlega, mat in svetlečega, 
gladkega in čipkastega,” raz-
laga oblikovalka Alja Novak. 

Od jutra do večera
Čipka, sploh če govorimo o 
ročno klekljani idrijski, je pri-
mernejša za posebne prilo-
žnosti, pravi Novakova, je pa 
seveda odvisno od tega, kje in 
v kakšni kombinaciji se poja-
vi. “Se pa te meje danes podi-
rajo, tako kot se danes na pri-
mer brez težav tudi čez dan 
nosijo zlati čevlji. Tako bi lah-
ko rekla, da se meje med de-
tajli iz čipk za dnevni in večer-

Romantična večnost le tos v igri kontrastov

>> Nataša Medvešček

Čipka. Lahko ste 
romantični od gla-
ve do pet ali le v 
detajlih neome-
jenih kombinacij. 
Čipka bo v ospred-
ju tudi jeseni. 

Večnost in modernost
“Sodobno oblikovana idrij-
ska čipka se lahko pojavi na-
mesto naramnice kot igriv, 
asimetričen zaključek rokav-
nega izreza na hrbtnem delu 

ni videz brišejo. Modno je 
pravzaprav vse, odvisno 
je le, koliko si nekdo upa 
oziroma kakšen je njegov 
osebni slog,” nadaljuje 

oblikovalka čevljev. 

Čipka –  
primerna  
tako za slo-
vesna kot za 
vsakodnevna 
oblačila

Ročno izdelane čipke so dolgo 
izdelovali zgolj v beli, bež ali 
črni barvi. To se je začelo hitro 
spreminjati s pojavom tako imenovane 
avtorske čipke, ki je rezultat združeva-
nja obrti in sodobnega oblikovanja.
Oblikovalka tina koder

Čipkasti koraki

Modno. Kaj nas čaka v čip-
kasti pomladi? Poigravanje s 
čipkastimi detajli na sanda-
lih, čipkasti trakovi in razi-
grana druščina prepletenih 
paščkov na debelih platfor-

mah in vrtoglavih petah je 
nekaj utrinkov z modnih stez 
pomladi. 

Preostali trendi pomladi 
“Trendi govorijo predvsem 
o igri ekstremov, ki se poja-

vijo na čevlju: bogato-skro-
mno, svetleče-mat ... Po dol-
gem času čevlji postajajo na 
eni strani bolj praktični, pre-
prosti, v ospredje prihajata 
kakovost in dovršenost, na 
drugi strani še vedno osta-
jajo modni čevlji, ki so vide-
ti kot nekakšne skulpture, 
ki pripadajo novemu, futu-
rističnemu, prihodnosti ...” 
pravi oblikovalka čevljev Alja 
Novak. Na. M. 

Obutev. Oblikovalci čevljev se niso mogli upreti čipki. 

Čipkasta 
obutev 
bo takoj 
pričarala 
romantič-
nost in elegan-
co vašemu slogu. SH
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Čipkasto  
leto 2010

1Kje vse se letos čipka 
pojavlja?

Trendi za pomlad/pole-
tje 2010 in za jesen 2010 
med glavnimi smernica-
mi postavljajo v ospredje 
čipke, je pa res, da čipke 
kot trend opažam že ne-
kaj let, dejstvo pa je, da 
so določeno sezono bolj 
v ospredju. Pri nas so 
šele letos tudi trgovine 
polne čipkastih oblačil in 
dodatkov. Pri trenutnih 
trendih gre predvsem za 
igro kontrastov. Sama že 
ustvarjam predvsem tre-
nutno aktualne poročne 
in druge poletne sanda-
le, ki se že spogledujejo s 
smernicami. 

2Koliko približno sta-
nejo vaše kreacije? 

Cene mojih unikatnih 
čevljev znašajo od 500 
evrov, zgornje meje sko-
raj ni. Cena je posta-
vljena individualno, na 
podlagi izmere strankinih 
stopal, kopita, materiala, 
modela, dodatkov. 

3Kako lahko sami po-
pestrimo stara obla-

čila s čipkami? 
Menim, da je potrebne 
veliko domišljije in ročnih 
spretnosti, se pa vseka-
kor da. Najlažje če s čip-
ko obšijemo rob kakšne 
majice ali pa svetlo obla-
čilo okrasimo s temno, 
kontrastno čipko. Na. M. 

Alja Novak, oblikovalka
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Združite dva 
trenda po-
mladi in oča-
rajte s korze-
tom s čipka-
stimi detajli.

Pomladi in v 
poletnih ve-
čerih izsto-
pajte s šalom 
z (unikatnimi) 
detajli iz čipk.

V tople dneve 
z visokimi pe-
tami, turkizno 

barvo in čip-
kami

Idrijska čipka se je preselila 
tudi v slovensko modo. 

Ne le beli prtički

Idrijska tudi 
na oblačilih

Ročno izdelane čipke so dolgo 
izdelovali zgolj v beli, bež ali 
črni barvi. To se je začelo hitro 
spreminjati s pojavom tako imenovane 
avtorske čipke, ki je rezultat združeva-
nja obrti in sodobnega oblikovanja.

Prvi. V starih grobnicah Egipta iz 13. stoletja 
pred našim štetjem so našli mrežice, ki bi po 
nekaterih ocenah lahko bile predhodnice da-
našnje čipke. 

Predhodnice čipk
Detajli. Ker se cvetlični vzorec letos pojavlja 
domala kjerkoli, si za spremembo namesto 
potiskanega omislite čipkastega. Na sliki so 
rožnati detajli oblikovalke Tine Koder.

Travniške čipke

Zapeljite z večnimi detajli
Napad. Čipka že od nekdaj 
zavzema pomembno mesto 
pri oblikovanju spodnjega 
perila. Novost pa je, da boste 
letos tiste drznejše zapelje-
vale s perilom kar namesto 
vrhnjih oblačil. Seksi kro-
je bodo med drugim zazna-
movale tudi čipke različnih 
vzorcev in v kombinacijah 
z različnimi materiali. V po-
mladnih dneh lahko izbirate 
vse od klasične črne in bele 

pa vse do pastelnih in kožnih 
tonov.

Korzeti, topi, srajčke
Svileni topi bodo še bolj ro-
mantični s čipko v sorodni ali 
kontrastni barvi. Spalne srajč-
ke bodo z opaznim pasom 
konkurirale oblekicam, kor-
zeti pa bodo lahko sicer kla-
sični vsakdanji opravi iz džin-
sa vdihnili eleganco. Ne poza-
bite tudi na bodije.   Na. M.

Spodnje perilo. Čipkasto perilo je spomladi in poleti vidno!

Spalna opra-
va bo letos 
s čipkastimi 
robovi, detajli 
ali kar v celoti 
vidna zunaj 
spalnice. SH
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bluze ali pa kot šopek pisane-
ga čipkastega cvetja, ki se vsi-
pa prek ramen,” pove modna 
oblikovalka Tina Koder, ki av-
torsko čipko vpenja v vse svo-
je delo. 

Od svile do džinsa
Čipko je mogoče kombini-
rati z različnimi materiali, 
od svile do džinsa, odvisno 
od tega, kakšen videz želimo 
doseči in kakšni priložnosti 
je oblačilo namenjeno, na-
daljuje Kodrova. 

Mala čipkasta oblekica
Letos je v osredju tudi mi-
nitrend – koktejl oblekice iz 
prosojnega materiala ali čipk 
dopolnite z espadrilami ali 
visokimi petami. Ne omejite 
se le na črno barvo, ampak si 
privoščite barvitost. 

Vseeno velja malce pre-
vidnosti pri kombi-
nacijah, saj lahko 

eleganca ob 
pretirava-
nju kma-
lu posta-
ne kič. 
Č i p k a -

sto srajč-
ko lahko na 

primer do-
polnite s usnje-

no jakno in tako 
ustvarite mlado-
sten videz.

Strastna zapeljivost 
Svila, čipke in prosojni ma-
teriali letos nesporno obli-
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kujejo romantično pomlad 
ne le pri vsak-
danjih oblači-
lih, ampak tudi 
pri spodnjem pe-
rilu. Ker je to le-
tos lahko zgornje 
oblačilo, se lahko 
pokažete v prefinje-
nih čipkastih detajlih. 

Čipkasto v detajlih 
Velike ali male torbice, niz-
ki ali visoki čevlji, lahkotni 
šali ali bohoten nakit – za 
bolj sramežljive ljubiteljice 
čipke te večnosti to sezono 
ne bo (z)manjkalo. 

Če niste ravno vešči ali v di-
lemi glede kombiniranja, vam 
Kodrova svetuje, da “je morda 
najboljša rešitev kakšen kos 
čipkastega nakita (priponka, 
zapestnica), ki ga lahko po-
ljubno kombinirate z oblači-
li, ki jih imate v omari in tako 
ustvarite različne videze”. 
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TINA KODER

Čipka. “Mislim, da Slo-
venci idrijsko čipko dobro 
poznamo in da v druž-
bi uživa tudi precejšen 
ugled. Manj znano pa je, 
da to niso le beli prtički, 
ampak tudi številni so-
dobni oblikovalski izdel-
ki – nakit, modni dodat-
ki, dodatki za dom, spo-
minki, poslovna darila ... 
Idrijska čipka je živa obrt, 
ohranja se iz generacije 
v generacijo in obenem 
vsakič znova plemeniti 
tudi s sodobno ustvarjal-
nostjo,” razlaga oblikoval-
ka Tina Koder.

Industrijska vs. ročna
Kodrova poudarja po-
membno razliko med 
“industrijsko, strojno iz-
delano čipko, ki je danes 
zelo prisotna v modi, in 
čipko, ki se izdeluje roč-
no (kleklja, šiva ali kvač-
ka). Gre za dva zelo raz-
lična pojma. Industrijska 
čipka je navadno strojna 
imitacija zgodovinskih ti-
pov ročno izdelanih čipk, 
ročno izdelana, na primer 
klekljana, pa je dragocen 
rokodelski izdelek, ki se 
ustvarja na osnovi vzor-
cev, prevzetih iz dediščine 
ali pa po sodobnih, avtor-
skih vzorcih umetnika ali 
oblikovalca.”  Na. M. 
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