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OPISKELUN TUKIMATERIAALIA 
 
MUOTIA KAUTTA AIKOJEN: Egyptistä 2000-luvulle 

Egypti 3000–500 eKr. 

taustaa: 
- pitkälle kehittynyt kulttuuri, uskonto ja traditioiden jatkuvuus tärkeitä 
- arkkitehtuuri teknisesti huipulla: pyramidit, faaraoiden haudat, tyylille tunnusomaista tiukka 

säännönmukaisuus ja ihmisen kuvaamisen kaanon, rytmien toisto 
- seinämaalaukset, sfinksit, reliefit, hieroglyfit (näiden pohjalta vaatetuksen rekonstruointi, vaat- 

teita ei ole säilynyt) 
- aikakautta musiikissa kuvaa mm. Voitonmarssi oopperasta Aida 

 
vaatetus: 

- kevyt vaatetus (lauha ilmasto), 
- N + M pukeutuivat samantapaisesti, joskin naisten vaatetukseen käytettiin enemmän kankaita 
- vaatteita ei ommeltu vaan kiedottiin päälle 
- kaikki kansanluokat pukeutuivat samantapaisesti, mutta vähitellen soseaseman ja vaurauden ko- 

rostaminen 
- materiaali ohutta, valkoista pellavaa, läpinäkyviä, pliseerattu taidokkaasti, ei villaa, koska 

lammas epäpyhä 
- tunnettu englanninkirjontaa muistuttava pitsimäinen reikäommelkoristelu 
- värit: valkea, sininen, keltainen, vihreä (punainen epämiellyttävä, turmeluksen väri) 

 
naiset: 

- aluksi alavartalon ympärille kiedottu liina kalasiris, ohut mekkopuku, jossa 1-2 olkainta, koris- 
teina runsaat ornamentit, aurinkopliseeraus 

- kotelohame, pitkä ja kapea yhden tai kahden olkaimen kannattama tiukka mekko 
- vanhimmissa malleissa rintojen alapuolelta nilkkoihin hyvin tiukkana ja vartalon hoikkuutta ko- 

rostavana 
- orjattarilla usein vain lannevyö 

 
miehet: 

- scent, pliseerattu lannevaate, joka kiinnitetty solmulla, vyöllä (kietomissuunta vas. oikealle – 
mistä hyvä tulee mm. aurinko, vrt. nyk. miesten napitus), lannevaatteessa edessä kovaksi tärkätty 
kolmio 

- vauraus näkyi kuvioinnin käytössä, myös useita lannevaatteita päällekkäin 
- yläluokan miehillä ja naisilla myös takkimaiset vaipat olalta, papilla leopardintalja 

 
asusteet, kampaukset, kosmetiikka: 

- hiukset/peruukki puolipitkät, suoralinjaiset 
- naisilla kukat, otsarivat hiuksissa 
- hallitsijoilla otsanauhat, kartionmuotoiset päähineet ns. hattumaiset kruunut, rintakorut 

koristeena, aurinkosuojana rengas- tai hartiakaulus, kuningattarella tiara tai päähine, jossa 
jumaluuden merkkinä sulka, korppikotka, käärme, aurinko 

- miehet olivat parrattomia, hiukset pään muotoiset, papit paljaaksi ajeltuja 
- jumaluuden merkkinä faraoilla seremoniassa hattumainen kruunu (sinikultainen) sekä kulmikas 

tai koukkumainen kapea, korviin kiinnitetty tekoparta 
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- kuljettiin paljasjaloin, yläluokalla sandaaleja  mm. kippurakärkisiä sandaaleja papyryksesta (en- 

sin miehillä), hovissa jopa jalokivin koristeltuja sukkia 
- amuletit suosittuja (suojaava silmä), koruissa kulta 
- kauneudenhoito ja peseytyminen arvossaan, ihokarvojen poisto, vahva silmämeikki (varjostus 

sinisellä tai vihreällä ja rajausviivat melkein korviin), henna poski- ja sormenpäihin sekä huuliin, 
huulet rajattiin, valkea iho, hajuvetenä mm. mirhaa 

 
Kreeta n. 2000–1100 eKr. (Aigeian meren alue) 

- saari: turvallisuus, ei suojelutarvetta 
- kauppiaskansaa, saivat vihjeitä muista kulttuureista 
- kaupunkikulttuuria, rakennuksissa ei monumentaalisuutta, selvää pohjapiirrosta tai julkisivutai- 

detta 
- rakennukset vapaasti kasvavia, mukavuus mm. kylpyhuone, WC 
- luonnon ihailu, koristelu luontoaiheista, spiraaliornamentit 
- vaatetus: lannevaate vallitseva, kireäksi kiristetty vyö 
- esiliina – takaliina yhdistelmä, naisilla liinojen alla puku 
- puvut leikattu ja ommeltu 
- taidokkaat kampaukset, mm. pitkä valtoimenaan oleva kiehkura 

 
Antiikin Kreikka n. 700–150 eKr. 
taustaa: 

- kulttuuri korkealle kehittynyt: arkkitehtuuri, taide, käsityö, filosofia 
- kehon, hengen ja elämäntapojen harmonia, matemaattinen kauneuskäsitys (osien suhde kokonai- 

suuteen, harmonia) 
- rakennustyylissä rauhallisuus, selväpiirteisyys, tasapainoiset mittasuhteet, tiukka järjestys, voi- 

makkaasti väritetyt rakennusten friisit 
- pylväät: doorilainen, joonialainen, korinttilainen 
- kreikkalaiset ornamentit: meander, juokseva koira, rosetti, laakerinlehti jne. 
- luonnollinen naisvartalo ihanteena, kotikeskeisyys naisella 
- esim. Parthenon, Delfoin-teatteriaikakautta musiikissa kuvaa esim. Sirens (Debussy, La Mer) 

vaatetus: 
- vaatetus ilmavaa, väljää, vartalon ympärille taiteellisesti poimutetut kankaat ja vyötteet, N + M 

samantapaiset vaatteet, usein oikea käsi vapaa 
- voimakkaat värit (pun, kelt, sin) juhla-asuissa, valkaistu pellava (puku vaalea ja päällysvaippa 

tumma), nyörireunukset arvossa 
- villa tai pellava, myöh. puuvilla hellenistisellä kaudella (itämaiset vaikutteet) 

 
naiset: 

- peplos, suorakaiteen muotoinen kangas, joka kiinnitettiin hartioille mm. neulalla, solmulla, ylä- 
reuna kaksinkerroin vyötärölle, vyö tai ilman, usein oik. puoli paljas (yksi ommeltu sauma) 

- kevyt hihaton kitoni, jossa pehmeät poimut koottiin vyöllä vyötärölle, lantiolle, rinnan alle (kaksi 
saumaa eli mol. sivuilla) 

- päällysvaatteena vaippa, himation 
 
miehet: 

- vanhin eksomis, lyhyt toisen olan paljaaksi jättävä, jäi orien puvuksi (jäi orjien puvuksi) 
- klaina, suorakaiteen muotoinen villakangas, joka kiedottiin selän ja olan yli, kiinnitettiin edestä 

vyötärölle, ulottui polveen 
- lyhyt kitoni 
- papeilla ja juhlissa nilkkapituinen, kiinnitys rinnan alle 
- klamys, viitta matkoilla, sotilailla 
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- urheilukilpailuissa alasti (vain miehille sallittu) 

 
asusteet, kampaukset, kosmetiikka: 

- päähine vain matkoilla, lierillinen huopahattu petasos tai miehillä tiukka nahka-huopahattu pilos, 
aurinkosuojana lierillinen suippohuippuinen päähine, naisilla huntu tai vaipan poimu 

- naisilla taidokkaasti kiharretut hiukset nutturalla, koristeltiin nauhoin, seppelein, soljin tms. tai 
niskapalmikko joka koottiin röykkiöksi takaraivolle 

- miehillä tukka ja parta pitkät, hiusten siteenä ja koristeena panta tai lehväseppele, myöhäisellä 
kaudella parta suippo, pieni ja tuuhea, myöhemmin sileä leuka, hiukset lyhenivät 

- vaaleutta ihailtiin (hiusten vaalennus, peruukit) 
- kotona paljasjaloin, kadulla sääreen asti pauloitetut sandaalit, myöhemmin saapikkaat ja sääri- 

suojukset 
- taidokkaista koruja mm. filigraanitekniikka (kultalangasta virkkaaminen) 
- pukujen kiinnittämiseen tarkoitetut fibulat, neulat koruina, amulettisormukset, rannerenkaat, 

kaulariipukset ja korvakorut, myöh. jalokivinauhat 
- meikki joskus räikeää, siisteyden puute peitettiin kosmetiikalla, miehet ja naiset käyttivät run- 

saasti hajuvesiä ja tuoksuöljyjä 
 
Antiikin Rooma n. 700 eKr.– 400 jKr. 

- merkittävä valtiollinen ja kaupunkisuunnittelutaito 
- roomalainen estetiikka pohjautui naapurikansoilta saatuihin vaikutteisiin (kreikkalaiset + etrus- 

kit) 
- ylellinen elämäntapa, mahtailevia rakennuksia, mutta edustavia + tarkoituksenmukaisia 
- kaari- ja kupolirakenteet sekä palatseissa että vesijohtorakennelmissa jne. 
- luonnonsementin käyttö 
- Pantheon, riemukaaret, voitonpylväät ja vesijohtojärjestelmät, stadionit, tynnyri- ja ristiholvit, 

esim. Forum Romanum, Colosseum Roomassa 
 
vaatetus: 

- Kreikan vaikutus näkyy, vaatteet kalliita ja edustavia, jopa ylellisiä, mutta persoonattomia 
- muoto, väri ja koristeet kuvastivat asemaa 
- aluksi luonnonvärinen villa, kankaiden reunat värikkäät, kirkkaat ja voimakkaat värit 
- naisilla kevyemmät materiaalit: puuvilla, silkki 

 
naiset: 

- tunika, paitamainen pitkä alus- ja kotiasu koostui 2 yhteen ommellusta kangaspalasta, vyötettiin 
rintojen alta, koristeltiin olalta napein, rintaneuloin 

- stoola, päällysvaippa väljä + laahus, saatettiin sitoa rinnan alle tai lantiolle, valmistettiin kal- 
liimmasta materiaalista, koristelu helmin, hapsuin, kultakimalteilla, koruompeleilla 

- ulkokäytössä palla, viitta, joka poimutettiin vartalon ympärille joko kokonaan pään ympärikin 
tai vain lanteille 

- sateella puolipyöreä tai pyöreä paenula, villaa, hupullinen 
 
miehet: 

- tunika ulottui polviin ja vyötettiin lantiolle, juhlissa nilkkapituus, usein monta tunikaa päällek- 
käin 

- koristeltiin arvomerkein esim. purppuranvärinen pystyraidoitus, tällöin tunika ilman vyötä 
- tooga, valtio- tai kunniavaate, soikea villavaate, joka laskostettu taidokkaasti vartalon ympäri, 

peitti joskus pään, pituus n. 3 kertaa ja leveys 2 kertaa miehen pituus 
- pallium, suorakulmainen viitta, kierrettiin ympäri vartalon, nostettiin vasemman olan yli 
- paenula viitta ulkona ja sateella 
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asusteet, kampaukset, kosmetiikka: 

- naiset käyttivät kodin ulkopuolella huntua 
- naisilla taidokkaasti kiharretut hiukset, peitettiin kulta- ja hopealangalla punotulla verkolla, soljet 

yms. 
- miehet eivät käyttäneet päähinettä, paitsi metsästäjät, työläiset, maanviljelijät 
- vapaat kansalaiset peittivät pään kapealierisellä hatulla, ylhäiset toogalla 
- jalkineista näkyi sääty, eri tilaisuuksiin eri jalkineet: sandaalit, tohvelimaiset kengät, saappaat, 

koristeltuja 
- diadeemit, sormukset, rannerenkaat, soljet, korvarenkaat jne. jalometallista, emalista, luusta, 

helmistä 
- hiusvärit ja valkaisuaineet, räikeät ihomaalit 
- miehet parrattomia 

 
Germaaninen muinais- ja varhaiskeskiaika n. 2000 eKr.– 600 jKr. 
Keski- ja Pohjois-Eurooppa 

- tunkeutuivat Välimerelle saakka ja joutuivat tekemisiin Välimeren kulttuurien kanssa 
- kansainvaellukset 200–600 jKr., vaikuttivat Rooman vallan syrjäyttämiseen E- ja Länsi- 

Euroopassa, viikinkiretket, kristinusko leviää, feodaalilaitos 
- puiset hirsirakennukset eivät ole säilyneet 
- jo kivikaudella (n. 1800 eKr. asti) tunnettiin punonta-, kudonta ja kehruutekniikat 
- ompeluun tulikivestä ja luusta työvälineet 
- pronssikaudelta (n. 1800–800 eKr.) hautalöydöistä vaatteiden jäänteitä 
- rautakaudelta (n. 800–600 eKr.) suoalueilta vaatelöytöjä 

 
vaatetus: 
- kylmään ilmaan soveltuvat vaatteet 
- villa, pellava, eläinten taljat 
- luonnonvärit 
- yksinkertaiset vaatteet koristeltiin sidoksilla, värillisillä reunuksilla ja erilaisilla hapsuilla 

 
naiset: 
- vaatetus muodostui hameesta ja puserosta, väljä hame nilkkoihin, laskostettiin vyötärölle ja kiin- 

nitettiin punotulla hapsuvyöllä ja koristeellisella vyösoljella 
- pusero kimonomainen, yhdestä kappaleesta, pääntiessä halkio ja koristeellinen rintaneula, puse- 

ro, puseronhelma pidettiin hameen alla 
- lantiolla vyö, josta roikkui pieniä tarve-esineitä 
- rautakaudella runsaasti laskostettu paitapuku, joka kiinnitettiin molemmilta olkapäiltä neuloilla 

tai soljilla sekä vöillä, paitapuku hihaton ja päälle laitettiin hihallinen pusero 
- nilkkapituinen mekko, myöhemmin paitapukuun hihat 
- vaatteen alla rinta-, sääri- ja reisiliinat 
- turkisliivit, villaviitat, suuri liina päällysvaippana, kiinnitys neulalla eli fibulalla 

 
miehet: 
- pronssikaudella vartalon ympärille kiedottu ja vyötärölle vyötetty hamemainen vaate, ulottui 

kainaloista polviin, pysyi paikoillaan olkaimella, hameen alla lantiovaate 
- rautakaudella housut, jotka pauloitettu säärten kohdalta 
- lyhyet housut pidennettiin sukkien tai paulojen avulla, housut pysyivät ylhäällä lenkkeihin pujo- 

tetun vyön avulla 
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- alla pellavapaita ja sen päällä polvipituinen, umpinainen paita, alkuun hihaton, vyötettiin, saattoi 

olla hupullinen 
- paidan päällä päällysviitta 
- turkishousut 

asusteet, kampaukset, kosmetiikka: 
- naisten hiukset nutturalla tai palmikoituna verkossa, tytöillä vapaana ja panta, naisilla myös vil- 

lalangoista tehty hiusverkko 
- päähineenä liinat, hunnut ja myssyt 
- miehillä pitkät, vapaana olevat hiukset, myös palmikoita, solmittu 
- taisteluissa eläimenpäällä tai sarvilla koristeltu kypärä, muulloin nahkasta tai villasta solmitut 

myssyt 
- jalkineet pehmeät, mokkasiinimaiset paulakengät (yhtenäinen turkispala, karva sisällä, pu- 

noshihnat) 
- runsaskoristeiset korut, loisteliaat vyökilvet, vaatteiden kiinnitysneulat, kaulukset, ranne- tai sää- 

risoljet, korvarenkaat, sormukset pronssia tai jalometallia, koristeltu jalokivin, lasihelmin, ema- 
lilla tai meripihkalla, miehillä käsivarsirenkaat 

 
 
Bysanttilainen keskiaika n. 300–1450 jKr. 

- Rooman valtakunnan jakautumisen jälkeen n. 300 jKr. Byzantionista (Konstantinopoli, nyk. Is- 
tanbul) tuli Itä-Rooman pääkaupunki, kulttuurin ja talouden keskus, mystiikan korostus 

- kristinuskosta valtionusko 
- kreikkalais-roomalainen kulttuuri kehittyi kristillisten ja itämaisten vaikutteiden myötä uuteen 

suuntaan 
- rakennustyyli edusti vaurautta ja valtaa, kaaret ja kupolit mm. Hagia Sofia 
- mosaiikin käyttö koristeena 
- ikonoklasmi: (ihmistä) esittävän kuvan uskonnollisen oikeutuksen kyseenalaistaminen 
- pukeutumisen vaikutus näkyi pitkään venäläisissä hoviasuissa, idän kirkkokunnan pappien ja 

piispojen seremonia-asuissa, slaavilaisten kansanpukujen kirjontatavoissa 
- musiikissa mm. Doxology (Early Medieval Music, Byzantine Music) 

 
vaatteet: 
- loistelias, jäykkä vartalon ympärille kiedottu, vartalonmuodot peittyivät kokonaan 
- silkkikankaat, brokadit, kirjailut jalokivin ja helmin 
- aseman korostaminen 
- kansa pukeutui yksinkertaisiin villa- ja pellavakangasvaatteisiin, yläluokalla silkkiä 
- juhlavat värit: esim. violetti + vihreä, kuninkaalliset kulta + purppuranpunainen 
- kuviot geometrisiä, luonnonaiheita ja tyyliteltyjä 
- kultalanka-, helmi- ja jalokivikirjontaa 

 
naiset: 
- alusvaate nilkkapituinen, pitkähihainen, usein silkkinen vyötetty tunika 
- päällysvaate pitkä- tai lyhythihainen stoola, myöhemmin lyhyt helma, jolloin alusasu näkyi, vyö 

tai ilman 
- dalmatika: maahan asti ulottuva kapeahko, helmasta levein koruompelein kirjottu, tunikan päällä 

käytettävä 
- päällysviittana paenula, etureuna nostettiin olalle 
- helmin koristellut upeat kaulukset, keskiluokan nainen: yksinkertainen tunika ja vaippa 
- hallitsijaperheellä olkaviitta 

 
miehet: 
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- pitkähihainen polvi- / nilkkapituinen tunika, joka vyötetty, pituus, väljyys, väri ja raaka-aine il- 

maisivat asemaa, dalmatika 
- alla tiukat housut 
- korkeasäätyisillä dalmatika, väljähihainen pitkä tunika 
- värikkäät pitkittäisraidat, nk. clavus, etu- ja takaosassa 
- päällysvaippa oikealle olalle kiinnitettynä, rinnassa kangasapplikaatio (myös kultakirjailtu) ta- 

blion osoitti säädyn 
- umpinaisesta vaipasta tuli hengellinen messupuku- ja kaapu, casula 

 
asusteet, kampaukset, kosmetiikka: 

- ns. valkkikampaus, koristeltiin diadeemilla, johon kiinnitettiin huntu 
- hopeiset, kultaiset verkkopunospäähineet, turbanimaiset myssyt (palmikot tai hiukset koottu al- 

le) 
- miehet paljaspäin, hallitsevalla luokalla kuitenkin matala myssy, parrattomuus tai kapea parta ja 

viikset 
- kruunut ja hunnut 
- jalkineet aseman ja säädyn mukaan: kärjestä ja kantapäästä umpinaiset sandaalit, koristellut toh- 

velit (helmikoristeet), miehillä pitkät nauhakengät, nahkasukat 
- eri metalleista ja emalista valmistetut monimuotoiset, ylelliset korut, koristeltu helmin, jalokivin: 

kaulusmaiset kaularenkaat, suuret korvalorut, sormukset, näyttävät rintakorut ja kiinnityssoljet 
 
Romaaninen tyyli n. 800–1200 

- kansainvaellukset, ristiretket, ritarilinnat ja levottomuudet, voimakas vallan jakautuminen 
- kaupunkien perustaminen: käsityöläisammatit ja kaupan kehittyminen 
- rakennuksissa selvät, rauhalliset mittasuhteet, pyörökaaret, tukevat muurit ja pienet ikkunat (suo- 

ja), tukirakenteina pylväät ja pilarit, paljon torneja mm. Pisan torni, Lontoon Tower, norjalaiset 
sauvakirkot 

- ristiholvissa mahtavin torni 
- ahtaita kaupunkeja linnojen ja muurien suojissa, siivottomuus, tulipalot, rutto, isorokko, puna- 

tauti 
- Italiassa rakennukset kevyempiä ja valoisampia 
- ritarilaitos merkittävässä asemassa 1100–1200- l: ritarilinnat, linnanneidot, trubaduurit, minne- 

laulajat 
- pyörökaarityyli 
- kirkko tärkeä vaikuttaja, pyhiinvaeltajat 
- elintavat hienostuvat 
- sisustuksessa runsaasti tekstiilejä (kylmät ritarilinnat) 
- musiikissa mm. Quem quaeritis in sepulchro  (Early Medieval Music, liturgial drama) 

 
vaatetus: 
- vaatetuksen maallisia piirteitä, vähitellen ei niin peittävää, vaikka kirkko vaatinut 
- hovin kirkkaat, iloisen väriset vaatteet (kirkas pun, taivaansin, lehden vihr. ja valkea) 
- ohut pellava, verka (kansalla), sametti, brokadi, silkki (ylhäisöllä) 
- viittojen reunojen kalliit reunusnauhat 
- kansalla tavalliset kankaat, vaadittiin luopumaan väreistä, koristeista ja koruista 

 
naiset: 
- paidassa pieni pääntie, koristeltu halkio, pitkä tunika, pitkät hihat ja vyö, koristeltu runsain nau- 

hoin 
- alusvaatteena paitamainen runsaasti laskostettu paita, joka usein näkyi pääntiellä ja hihansuista 
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- myöhemmin vaate kapeni tiukasti vartalonmukaiseksi, jolloin sivuilla tai takana pauloitus, hihoja 

levennettiin voimakkaasti ranteen kohdalta 
- jalosukuisilla päällä päällysvaippa 
- puolipyöreä hartiaviitta kiinnitettiin edestä hihnalla tai kahdella korusoljella (tassel) ja ketjulla 

(punos- tai tasselviitta) 
 

miehet: 
- pitkä ja väljä paita alusasuna, pitkä mekkopuku, lyhyet housut 
- alustakki polvipituinen, pitkät suorat hihat, pyöreä tai nelikulmainen pääntie 
- housut muodostuivat kahdesta sukanvarresta, joiden päälle sidottiin reisiin asti jalkapaulat, jos 

lyhyet housut, ne kiinnitettiin sukanvarsilla mahavyöhön 
- viitta ja fryygialaismyssy 
- työasuna pellavaiset housut ja paita 
- päällysvaippa (usein erittäin pitkä) vasemmalle olalle ja suljettiin oikeaan olkaan 
- ritarikaudella 1000–1200 miesten ja naisten vaatetus erosi vain vähän toisistaan, mutta sitten 

puvut alkoivat eriytyä 
- sotilailla rengaspanssaripaita, munkeilla pitkä puku, kirkollisena vaatteena alba 

 
asusteet, kampaukset, kosmetiikka: 

- naimisissa olevien peitettävä pää julkisilla paikoilla: vaippa pään yli, huntu, pääside 
- myöhemmin pääkoristeet, jotka kiinnitettiin leuan ja pään ympärille kierretyllä pellavanauhalla, 

usein kruunu lisänä (hovissa) 
- huntuja laskostettiin monin tavoin 
- nuoret naiset: avoimet hiukset tai palmikko, joka koristeltiin pääpannalla (schabel), usein myös 

nuorilla miehillä, naisilla yltiöpitkät palmikot, peruukit kielletty mutta lisäkkeitä käytettiin salaa 
(rohdinta lisänä) 

- miesten hiukset puolipitkät. kasvot sileät, joskus lyhyt parta ja viikset 
- miehillä päähine vain sotilaspuvun kanssa 
- miehillä huppuja, fryygialaismyssyjä, leuan alle sidottavia myssyjä, myöh. turbaanipäinen myssy 

tai korkea teräväkupuinen hattu 
- nilkkapituiset paulakengät, tohvelimaiset pistokkaat (tossut, ei korkoa) ja nahkasukat 
- polviin asti kirjailtuja sukkia 
- myöh. korottomat kärkikengät eli kärsäkengät 
- koruina vyöt, vitjalliset kiinnityssoljet, ketjut, miekantupit, otsapannat, kultaa, emalia, jalokivin 

ja aidoilla tai lasihelmillä koristeltuja (vain hovissa suurikokoisia) 
- kulta, hopea, hiomattomat jalokivet 
- kosmetiikka: omaperäisiä keinoja (iilimato poistaa punoituksen, tuuheiden hiusten poisto sam- 

mutetulla kalkilla, hiusten pehmennys keitetyillä sisiliskoilla), uskottiin taikoihin, hiuksia par- 
fymoitiin (ruusu, kumina, kardemumma, muskottipähkinä) 

 
Goottilainen tyyli n. 1200–1480 

- kirkot tärkeä myös rakennuskohteena, kaupunkikulttuurin nousun aikaa, porvaristo, voimistuvat 
kaupungit, kehittyi Ranskassa 

- nälänhätä, kulkutaudit, musta surma, yksityiset kaupunkikoulut ja yliopistot, paperinkäyttö (kir- 
jojen joukkotuotanto) 

- ominaista korkeat tornit (kellotornit), ristiholvissa hento, korkea torni, kapeiden ja korkeiden ra- 
kenteiden toteuttamiseksi ulkoinen tukijärjestelmä 

- voimakas pystysuoriin osiin jaottelu, suippokaariin holvauksessa ja ikkunanmuodoissa 
- holvauksessa myös tähti, verkko ja viuhkaholvit, 3 ovea (3 laivaisuus) 
- lasiset ikkunat, lasimaalaukset, koristeaiheena oven yläpuolella ruususto tai ruusuikkuna 
- suomalaiset keskiaikaiset kirkot goottilaisia mm. Helsingin pitäjänkirkko, Espoon kirkko 
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Muotia kautta aikojen 
 

 
- mm. Pariisin Notre Dame, Westministry Abbey, Milanon tuomiokirkko, Brysselin kaupungintalo, 

Canterbury, Venetsia 
- tekstiilejä suositaan huonekaluissa 
- musiikissa mm. Sonata for 8 trumpets (H. von Biber, Wynton Marsalis) 

 
vaatteet: 
- tyylikkäitä, kalliita ja monimutkaisia (ns. vaippaompelijat), kankureiden ja värjärien taidot li- 

sääntyivät, sisätaskut ja napit ilmestyvät 
- vyötärön korostaminen, hehkuvat värit 
- miesten ja naisten vaatteet eriytyneet 
- burgundilainen muoti 1450 lähtien: huomiota herättävät yliterävät päähinemuodot ja jalkineet, 

vaatteiden pykäreunat ja toppaukset, mi-parti (toispuoleiset asut, eriväriset lahkeet tms), Robin 
Hood-päähine, sokeritoppapäähine 

- turkiksilla vuoraaminen 
- heraldiikka, vaatteeseen vaakunatunnus, suvun värit asussa ja aseistuksessa 
- kärppäkaulus kuninkuuden merkki 

 
naiset: 
alku: 
- pitkä puku joko väljä tai vyötetty 
- puku hiukan ylh. vartalonmyötäinen, hame ylipitkä laahusmainen, hihat pitkät ja kiinteät tai väl- 

jät pussihihat 
- myös päällä hihaton päällysmekko, jota nostatettiin hiukan niin että aluspuku näkyi helmasta ja 

hihasta 
keskivaihe; 
- 1300 – luvulla puvun yläosa pauloitettiin ja lisättiin nappikiinnitys, hame leveni lantiolta, jota 

korosti lantiovyö 
- vaatteista saatiin vartalonmukaisia, kun nappi tuotiin ristiretkiltä 
- Istuvien hihojen ranteeseen tulee muhvi, suppilomainen laajennus, myös lyhyet hihat muotia 
- selkään pitkä laskeutuva kangassuikale ns. riippuhiha) 
myöhempi: 
- vaate muuttui hameeksi ja miehustaksi tai kureliiviksi 
- liiviosa saatettiin ommella erittäin tiukaksi ja peittää laahaavan hameen kiinnityssauma vyöllä 
- päällysvaate surcot tai sucken, jonka hihan aukot kasvoivat lanteille, aluspuku näkyi + vartalo 

(helvetinikkunat) 
- houppelande, vaippamainen päällysvaate, edestä avoin tai kokonaan umpinainen, runsaspoimui- 

set hihat usein pykäreunaiset 
- pyöreä päällysviitta (nuschelviitta) kiinnitettiin soljella 
- naisten vaatteiden siluetti muuttui ylihoikaksi, niukkaan yläosaan syvään uurrettu pääntie, vyötä- 

rösauma ja vyö nousivat rintojen alle, takana oleva laahus ylipitkä, kureliivin etuosassa rintalap- 
pu ja huivikaulus, muhvilliset putkihihat, suppilo- ja riipushihat, säkkipillihihat, avoimet siive- 
kehihat 

- puvuissa vatsa näytti suurelta (Maria-kultti, raskauden ihailu) 
- laahus pitkä (arvokkuus) 

 
 
 
 
 

miehet: 
alku: 
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Muotia kautta aikojen 
 

 
- kaksi mekkoa, joista päällimmäinen hihaton, maalaisväetön ainoa työvaate pellavapaita oli va- 

rakkaiden aluspaita 
keski: 
- takki ja lievejakku kapenivat ja lyhenivät, etukiinnitys takkiin 
- housut käyttöön 
- takissa vyötäröstä alaspäin olevat liepeet, tiukat hihat leikattu muotoon 
- päällystakki pohjepituinen, lyheni schecke-jakuksi ja lantiolle, joka voimakkaasti vyötärön mu- 

kainen, syvä pääntie tai tiukka ja napitettu, selkä ja liepeet laskostettu 
- miehusta ja hihan yläosa voimakkaasti topattu (huom. länsimaisen miehen puku), kaulus ulottui 

leukaan 
- irtohihoissa pitkät valuvat kaitaleet, kiinteät hihat ranteesta muhvilla 
- vyö valui lantiolle ja muuttui koruksi 
- nahkaiset tai joustavasta kankaasta valmistettu sukanvarret kiinnitettiin lievejakkuun, 1400 l yh- 

distettiin yläosaan = housut, etulappu pussimaiseksi suojaksi ja koristukseksi (kalukukkaro) 
myöhempi: 
- jakku lyhenee, ja siksi juhlissa pitkät päällysvaatteet vanhoilla miehillä 
- houppelande laskostettiin vyötärölle ja vyötettiin, sivuilla halkiot ja pystykaulus, hihoihin yli- 

määräiset käsihalkiot käsivarteen 
- päällysvaippa lantiopituinen tai laahaavan pitkä 
- miesten pukujen linja oli ylhäältä leveä ja alhaalta kapea, naisten päinvastoin 

 
asusteet, kampaukset, kosmetiikka: 

- naimisissa olevilla naisilla palmikot, nutturat, peitettynä huivilla tai hilkalla, burgundilaisella 
kaudella valtavan suuret, kaikki hiukset päähineen alle, ohimolta ja niskasta hiusten poistoa, 
palmikoiden kietominen pään tai korvien ympäri 

- miesten hiukset pitkähköt, latvat ulospäin kiharrettu, ei partaa 
- nuorilla naisilla vapaana hiukset, niitä sitoi vain vanne (neitsyenkruunu) 
- hennin-päähine, sarvipäähine (arvokkuus) tai tärkätty röyhelöhilkka (kruseler) 
- nuorilla schappel-otsapanta 
- miehetkin kähersivät käherrysraudalla hiukset ulospäin, leuka sileä 
- Gugel, tiukka huppu, kaulusmainen hartiakappale (kuuluu edelleen narrin pukuun) 
- hupullinen hartiaviitta, pelleriini 
- piispalla mitra ja piispanhiippa 
- patalakki, korkea huopahattu, turbaani, kangaskäärepäähine (lakin pohja jatkui häntänä, se kie- 

dottiin olalle tai kaulaan), kevyt silkkinen litteä lakki tai kangastäyte, jossa alas valuvia raitoja 
(ns. erilaiset tonttulakit) 

- kärki- eli kärsäkengät, kärkien pituus arvon merkki, kengät silkkiä, nahkaa tai samettia (jalokivin 
ja koristeompelein koristellut jalkineet ylhäisöllä), kengissä ei korkoa 

- ulkona liikuttaessa tossumaisten kenkien alla paksut puupohjat 
- sukat kiinnitettiin sukkanauhoin 
- käsineet tärkeät (ilmaisivat kantajansa arvon ja jopa aikeet, silkki, nahka, hamppu, parfymoitiin 

jopa myrkytettiin, hamppua, nahkaa ja silkkiä), viuhkat naisilla 
- jalokiviupotuksin koristellut kultaketjut, koristesoljet, vyöt, kultaiset tai hopeiset kulkuset, napit, 

soljet 
 
 

Renessanssi n. 1450–1510 (1640) 
- antiikin uudelleen tulkintaa esim. rakennuksista vaaleita (kuviteltiin niiden olleen sellaisia) turk- 

kilaiset vallannet Bysantin (pakolaisia), jolloin kiihkeä innostus antiikkiin, uskonpuhdistus (Lut- 
her, Erasmus, Agricola) 

- latinan lisäksi kansalliskieliä 
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- Kolumbus löysi Amerikan, Shakespeare kirjoitti kuuluisat näytelmänsä, merirosvous laajeni, tu- 

liaseet sodankäynnissä hallitseviksi 
- syntyi Italiassa (mm. Firenze), ruhtinaskunnat ja kaupungit rikastuneet, löytöretket, kauppa ja 

porvarisluokan nousu 
- yleisneroja mm. Leonardo da Vinci, Michelangelo 
- ihmisten maailmankuva avartunut, tieteelliset kokeilut, ihmiseen kohdistuvat tutkimukset 
- yhteiskunnallisen aseman pystyi nyt saavuttamaan henkilökohtaisen lahjakkuuden avulla 
- kirjapainotaito, tiedon leviäminen, humanismi 
- Italian pienet kaupungit kilpailivat taiteilijoista 
- kirkko ei enää tärkein rakennuskohde kuten ennen, vaan palatsit, 
- rakennuksissa ns. renessassikupolit, 3 kerrosta, joista jokainen erilainen (ensim. kerros voimak- 

kaasti rustikoitu huoltokerros, seuraava kerros arkikäyttöön, mutta hienompi, ylin juhlakerros 
kaikkein hienoin, joka erottuu), korostettiin vaakasuoria linjoja 

- Venetsiassa ”pitsimäisyys” (itämaisuus, seinä täynnä ikkunoita), Ranskassa ja Alankomaissa 
linnat mm. Capitolium-kukkulan fasaadit, Firenzessä Medici-suvun kaupunkipalatsi 

- musiikissa esim. Come away (The age of humanism, English Madrigals) 
 

vaatteet: 
- eri maiden muoti esiin, Italia, Saksa, Englanti ja Espanja vivahde-eroja 
- kun 1500-l Amerikka löydettiin ja siirtomaavalta perustettiin, Espanja näin suurvallaksi ja sen 

hovi vaatetuksen malliksi: ankara uskonpuhdistus, hengellisyys, vaatteiden värit, kuosit ja yksi- 
tyiskohdat, hienostunutta ja loistelista, mutta jäykkää, epämukavaa, synkkää väreiltään (musta, 
helmenvalkoinen, punaisen eri sävyt, kulta, vihreä, violetti, ruskea) 

- sametti, satiini, turkis, silkki, tafti, kuviolliset villakankaat, damasti, brokadi 
- miesten ja naisten kengät erkanevat toisistaan, kenkiin korko 
- kaikilla kosmetiikassa arabialaiset ja itämaiset tuoksut, ihomaalit, huulipunta, kulma- ja ripsivä- 

rit, sinikynä otsasuonien korostamiseen (iho näyttäisi läpikuultavalta) 
- vyössä roikkui hajustesäiliöt, tuoksuomenat 
- porvarisnaisilla tarvekalut vyötäisillä 

 
naiset Italia: 
- laimennettu goottilainen, pieni yläosa ja alaosa leveä, nauhoitus hihoissa niin, että paita ”pursui- 

lee” 
- nauhoitukset edessä, neliönmuotoinen kaula-aukko 
- vaaleutta ihailtiin, helmiverkko hiuksissa 

 
miehet Italia: 
- goottilainen asu hieman laimennettuna 
- uutta: nauhoja hihojen väliin kuin paita pursuilisi ulos 
- suora takki jossa leveät käänteet 
- miesten hiukset ulottuivat hartioille, otsatukka 

 
naiset Saksa: 
- liivimäinen miehusta irroitettu hameesta, usein edestä pauloitettu ja varustettu rintalapulla 
- pääntie pyöreä tai kulmikas neliömäinen, täytettiin hienosti laskostetulla paidalla (ruusuke) 
- runsaat hihat pauloitettiin kiinni yläosaan, vaihdettavissa, pauloituksen ja välikerrosten avulla 

niistä tuli monikerroksisia, puhvimaisia 
- hihoissa viillokset, joista näkyi toisen värisiä vuorikankaita (viilloksilla ensin pyrittiin saamaan 

väljyyttä taivekohtiin) 
- kalvosimet ja ruusukkeet peittivät puolikättä 
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- hame väljä, maata laahaava, us. korostettu poikittaisilla nauhoilla ja nyöreillä, kävellessä helmaa 

nostettiin, jolloin alushame näkyi 
- joskus eteen sidottu pitkä runsaasti kirjottu esiliina (kureliivit ja esiliina jäivät maaseudun kan- 

sanpukujen osiksi) 
- syvään uurretun miehustan kanssa pyöreäksi leikattu hartiakaulus, golleri, siinä usein samettia 

tai silkkiä oleva kirjottu pystykaulus 
- päällysvaatteena pitkä, koristeellinen schaube-takki, jossa pystykaulus ja käsihalkiot 
- tyypillistä punainen-terrakotta + kultakoristelu 
miehet Saksa: 
- jakku ulottui juuri ja juuri lantiolle 
- alla paita, jossa hienosti laskostetut hihansuut, kaulus, sen päälle polvipituinen takki, jossa lie- 

peet laskostettu, pääntie joko vyötärölle asti tai korkeakauluksinen 
- hihat leveät, vaihdettavat, viillokset, monikertaisesti saumattuja, jolloin poimuuntuivat puhveille 
- housut muodostuivat väljistä polvihousuista ja niihin ommelluista tai pauloitetuista sukista, su- 

kanvarret kiinnitettiin vyöllä 
- sukat moniväriset, mi-parti 
- housut myöhemmin puhvein ja viilloksi varustetut pluder-housut 
- päällysvaate schaube, väljä, koristeellinen, jossa saalikaulus, reunaus tai vuoritus turkiksella, hi- 

hoissa lisäaukot (pukua käyttävät vieläkin tuomarit, protestanttiset kirkonmiehet virkapukuna 
joissakin maissa) 

- parfyymit, miehillä asusteina tikarit, metsästystorvet, tuliaseet sotilaille 
 
asusteet, kampaukset, kosmetiikka Saksa: 

- miehillä ja naisilla baretti, koristeltu nyörein ja sulin, se kiinnitettiin kalottiin, pieneen lakkiin 
- miehillä pyöreäksi leikatut ilma jakausta olevat hiukset 
- miehille muotiin kaikkialla parta, viikset 
- naisilla nuttura, kulta tai hopeaverkko 
- myös hilkat 
- matalat kengät väljät, ns. häränturpakengät liioitellun leveät edestä, sarvikengissä sivussa topattu 

viillos 
- sormukset, ketjut, medaljongit, kultarenkaat, upeiden pukujen viilloksista pilkisteli jalokiviä 
- miehillä nahkavyöt, naisilla käsineet ja pitsikoristeiset nenäliinat muotia 

 
naiset Englanti 
- puku ei erityinen 
miehet Englanti 
- mahtavat hihat chaube-takissa 
- kaulus usein turkiksella vuorattu 
- hameosa polven yläpuolelle 
- viillokset 
- baretti päähine, viikset ja parta, lyhyet hiukset 

 
 

naiset Espanja: 
- tiukka miehusta edelleen korkeakauluksinen, jäykistetty valaanluilla ja rautalangalla niin, että 

vartalo saatiin litteäksi 
- miehusta kapeni suippokärkiseksi vyötärölinjaksi (hame kuin 2 kartiota), schneppe, sen alla pi- 

dettävän korsetin avulla vyötärö pauloitettiin tiukaksi (verdugade, ens. vannehametta kutsuttiin 
siveysvyöksi,  ns. pönkkähame) 

- pitkien hihojen suissa valkoiset röyhelöt, väljät hihojen yläosat ja niiden korostaminen puhveilla 
ja täytteillä 
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- päällyshame edestä auki ja koristeltiin reunanauhoin, lanteita levennettiin vyötäisille sidotuilla 

pitkillä tyynyillä (lantiomakkara) 
- paidan kaularuusuke kehittyi pyöreäksi röyhelöksi (myllynkivikaulus), myös stuart-kaulus, jossa 

pystyssä olevat tärkätyt pitsi ympäröivät päätä viuhkamaisesti 
- kankaita kirjailtiin 
- päällysvaate takkimainen ropa 
miehet Espanja: 
- jakku pysyi lyhyenä, topattu, toppaus muodosti rinnan keskeltä alaspäin kapenevan kärjen (han- 

henrinta) 
- ylös napitettuun takkiin tehtiin korkea tärkätty pystykaulus, muuttui yhä suuremmaksi ja pak- 

summaksi = myllynkivikaulus 
- pitkät hihat topattu, puhvit ja viillokset 
- hihansuissa tärkätyt röyhelöt 
- hihattomassa takissa irtonaiset koristehihat 
- poimutetut voimakkaasti viillostetut housut lyhyet reiden puoliväliin) pönkkä- tai kurpitsahou- 

sut), lahkeiden suissa kaitaleet, housujen etulappu (kalukukkaro) topattiin 
- tiukat sukkahousut, pauloitetut sukanvarret 
- kellohelmainen lyhyt sametti- tai silkkiviitta olalla, pystykaulus ja joskus huppu 

 
asusteet, kampaukset, kosmetiikka Espanja: 

- korkeiden kaulusten myötä lyhyt hiusmuoti miehille sekä viikset ja pujoparta, naisille tiukat nut- 
turat 

- päähineet jäykät, kapealierinen tai lieritön hattu 
- pehmeät, tiukat nahkakengät, joissa runsas reikäkoristelu, kohokuviot 
- naisilla brokadikenkiä tai kirjottu sametti, joissakin korkea jalusta, korko ensimm. kertaa sor- 

mukset, ketjut, rinnoilla pidettävät hapsuvyöt, vyötäröllä kultaketjut (ylettömästi) 
- hajustetut ja kirjaillut käsineet ja koristenenäliinat, viuhkat, pikkuesineitä roikkui vyöllä 
- hienot kulta- ja hopeanapit, korut, jotta nämä oikeuksiinsa, oli kangas mustaa samettia, brokadia 
- lapset puettiin kuten aikuiset 
- koneellinen silkkisukan valmistus alkoi 1588 
- miehille pujoparta, viikset 
- miehillä helmikorvarengas, miehetkin käyttivät parfyymiä ja puuteroivat 

 
Barokki n. 1620–1715 

- vastakohta renessanssille, barokin kiihkeä draama, taide levottomaksi, aaltoilevaa liikettä tavoit- 
televa (esim. fasaadi vetäytyy sisään ja ulos, Rubens voimakas liikevaikutelma, Rembrandt voi- 
makkaat valo- ja varjo kontrastit), valon ja varjon voimakkaat kontrastit, ulkonaista suuruutta, 
teatterimaisuutta 

- manierismi: täysrenessanssin porttina barokin muotokielelle, liioittelut, maneerit 
- katolisen vastauskonpuhdistuksen aikaa, rajattoman yksinvallan aikaa Ranskassa (aurinkokunin- 

gas Ludvig XIV), loistelias hovielämä Versaillesissa 
- 30 vuotinen sota, jolloin Espanja menetti valta-aseman ja valta siirtyi Alankomaille 
- rakennustaiteessa keskitytään ulkoasun loisteliaisuuteen ja näyttävyyteen, julkisivut teennäisiä, 

monimutkaisia ja sisätiloista koristeellisia, rakennuksiin kattomaalaukset (taivaalliset karusellit) 
- tilaihanne ääretön, rakennettiin pitkiä katuja, puistoalueita, joissa viivoitinsuorat käytävät 
- vuoteesta verhoilun mestarinäyte: vuode edustushuonekalu, katos, koristelut 
- yksityiskohtina sipulikupolit ja -tornit, spiraalit / kierteiset pylväät, seinät eivät suorat 
- esim. Pietarin kirkko, Versaillesin palatsi (½ km pitkä), Berninin arkkitehtuuri 
- musiikki esim. Toccata & Fugue in D minor (Bach) 

 
vaatetus: 
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- varhaisbarokki ns. hollantilaista porvarismuotia, pönkkähousuista jää täytteet pois ja kaulus las- 

keutuu leveäksi pitsikaulukseksi olkapäille, kankaat ensin tummia, täysbarokin aikana uudestaan 
tyylikästä, ylellistä, jopa mahtipontista ja liioittelevaa 

- raskaat kankaat (damasti, sametti, brokadi), ylenpalttisesti koristeita ja koruompeleita 
- taidokkaat pitsit barokin tunnusmerkki 
- käsite muoti = eri maiden hovit noudattivat muodin vaihteluja tarkasti (mallinuket, muotilehdet) 
- pukujen ja peruukkien suunnittelijat omiksi ammattikunnikseen 
- hollantilaismuodissa pitsit, sametti, verka, atlassilkki, tumma väriskaala, turkikset 
- ranskalainen muoti: pitsit, silkki, heleät värit, kulta ja hopeakankaat, turkikset 

 
naiset: 
alku: 
- ensin tummat kankaat ja myllynkivikaulus, mutta kaulus alkaa laskeutua tärkkäämättömänä alas 
keskivaihe: 
- vaaleat kankaat ilmestyvät barokin keskivaiheilla, korsetit käyttöön 
- varhaisbarokin aikana vyötäisten kohta oli kohonnut, mutta nyt laskeutui takaisin 
- hihan kiinnityskohta oli laskeutunut, ranneke löysä, hiha lyhyt ja suissa pitsikalvosimet, nauhoja 
- miehusta puvussa löysä, suuri pääntie, joka reunustettiin tai peitettiin pitsein 
- Espanjassa pönkkähame hovipukuna 
loppuvaihe: 
- korsetti yläosassa tuo muodon, neliönmuotoinen tai venepääntie melko avara 
- hame edestä avoin, reunat käännetty ja poimutettu sivuille, jolloin aluspuku näkyy 
- fontage-päähine, korvissa suuret helmet 
- taftivyöt vyötäisillä tai olkapään yli 

 
miehet: 
alku: 
- renessanssin toppahousut mutta ilman toppauksia, vyötäisten kohta kohoaa, ratsastussaappaat, 

joissa korkeat korot, varret alas käännettyinä 
- hattu leveälierinen 
- pieni viitta, leveä taftivyö (ns. muskettisoturien aikaa) 

 
keskivaihe: 

- housuista leveälahkeiset, silkkinauharuusukkeita, leveät röyhelöt polvien alapuolella (saapassu- 
kat) 

- jakku lyhyt. hihat lyhyet, edestä avoin kuin bolero 
- hattu korkea 

 
loppuvaihe: 
- jakku vartalonmukainen, leviää alas, jakun käänteet leveät, alla pitkä liivi (reininkreivin jakku, 

jus-au-corps) 
- kankaat upeat: samettia, silkkiä, brokadia, koristeltu tereillä ja metallinapeilla 
- kapeiden hihojen alta pilkottivat runsaat pitsikalvosimet 
- housut väljät polvihousut 
- löyhästi solmittuja liinoja kaulassa, taftivyöt 
- korkeakorkoiset kengät – punaiset korot 
- suuri leijonaperuukki 
- kolmikolkkahattu 

 
asusteet 

- aluksi naisilla ja miehillä leveälieriset, nauha ja sulkakoristeiset hupahatut 
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- myöhemmin naisilla kampaus ylös ja fontage-hattu: niskamyssyn varassa rautalangoin tuettu, 

silkkinauhoista ja pitseistä koottu korkea urkupillimäinen rakennelma 
- miehille kolmikolkkahatut ja peruukit 
- tummat hiukset ihanteena, hiukset kammattiin taakse, myöh. nutturat ja korkkiruuvikiharat 
- miehillä pitkät hiukset, kapea parta, pienet viikset, peruukit 
- peruukissa hiukset nousivat harjanteiksi ja kiharat laskeutuivat hartioille (leijonaperuukki) 
- korolliset puolikengät muotiin: brokadia, damastia 
- miehillä ja naisilla kallisarvoiset rannerenkaat, kaulakorut ja korvarenkaat, meripihkakorut 
- pitkät käsineet, muhvit, kävelykeppi 
- naisilla viuhkat, esiliinat, kauneuspilkut (taftipilkku, jonka merkitys vaihteli paikan mukaan), 

puhtaudesta ei välitetty, parfyymit, ihomaalit peittivät 
- naamiot 

 
Rokokoo 1715–1795 

- vastakohtana barokin jälkeen, valistuksen aikaa -> kutsu takaisin luontoon (Rousseau) 
- kiinalaisuuden ihailu, eksotiikka, maalaiselämän ihailu 
- iloista, sievistelevää, keinotekoista, raunioromantiikka 
- ei varsinaista rakennusaikaa, rakennukset huvilinnoja, metsästysmajoja, rakennukset leveitä ja 

matalia, keskityttiin sisustamiseen 
- paljon peilejä, seinien jakaminen paneeleilla, pastellisävyjä 
- simpukka suosittu koristeaihe ja aasialaiset koristeaiheet, epäsymmetrisyys, kullattuja lehti- 

kiemuroita 
- chippendell-tuoli, mahapiirongit, huonekalujen ”gasellijalat”, kiiltokuvamaiset posliiniesineet 
- mm. ranskalainen taidemaalari Watteau Jean-Antoine 
- musiikissa esim. Eine kleine nachtmusik, allegro (Mozart) 

 
vaatetus: 

- vaatetus kevyennäköiseksi, viehkeäksi, kevytmieliseksi 
- kalliita silkkikankaita, yksivärisiä, pienikuvioisia tai runsaasti kirjottuja, pastellisävyt 
- naisten robe koristeltiin runsailla vollangeilla, ruseteilla, pitseillä, tekokukilla 
- englantilainen vaikutus alkaa näkyä muodissa 
- vaatetus sai porvarillisia vaikutteita ja alkoi muuttua käytännöllisemmäksi 
- värit vaalenevat ja kultaus vähenee, pastellisävyt, kukka-, nauha-, rusetti-, lehtiaihein koristelua 
- kulta- ja hopeabrokadit, damasti, sametti, painetut puuvillakankaat, sintsi 

 
naiset: 
varhaisrokokoo (regence) 
- vannehame, jonka päällä hame, vannehame kaikkiin yhteiskuntaluokkiin 
- porrastetut rauta- tai puuvanteet 
- hameessa ylhäällä laskoksia, puku väljä, alushame saattoi näkyä, päällyshame kolmionmuotoi- 

sesti edestä auki ja ns. tikapuu-rusettirivi ja korostetut etureunat, ns. Watteau-laskokset takana 
puvussa 

- kampaus pieni 
 

varsinainen rokokoo: 
- vannehame, yläosassa korsetti 
- puvun osat periaatteessa barokista: päällyspuku, aluspuku, joka näkyy kun hame edestä auki 
- koristeina tekokukat 
- hihat levenevät kyynärpäihin 
- kampaus pieni, koruja vähän, silkkinauha kaulassa 
- kotiasuissa itämaiset kankaat 
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- asuja eri käyttötarkoitukseen: hovipuku, matka-asu, kotiasu jne 

 
myöhäisrokokoo (Ludvig XVI:n tyyli, Pohjolassa kustavilainen tyyli): 
- peruukki hillittömän suuri 
- nilkat näkyvät 
- päällyshame sidotaan 3 nauhalla puhveille (ensin vannekorin päälle, myöh. takamustoppauksen 

päälle, ns. Cul de Paris), päällyshame ja miehusta samaa materiaalia 
- pienet Watteau-laskokset jäänteinä 
- vannehame myös litteä edestä ja takaa, sivuilta valtavan leveät 
- kureliivimäinen yläosa (ampiaisvyötärö), pääntie avokaulainen ja ruusukkein koristeltu, kol- 

miomainen etumus runsaasti koristeltu 
- hihoissa monenkertaiset volangit, rusetteja 
- edestä suorat hiukset, rullakiehkurat sivuilla vaakasuoraan, pieni pellavamyssy (kotona) 
- kävelykeppi, päivänvarjo, poskissa voimakas meikki 
- Englannissa. eteen rintapuhvi, taakse pieni lantiotyyny, kampaus säkkärää ja suuri hattu /myssy, 

kengän jalkapöytä kaareva 
 

miehet: 
varhaisrokokoo: 
- pitkä takki, liivit, polvisukat, kolmikolkkahattu eli periaatteessa barokin vaatetus, mutta kangas oli 
muuttunut kevyemmäksi ja peruukki pienemmäksi 

 
varsinainen rokokoo: 
- takin helma levenee ja tuetaan valaanluilla ja hevosenharjaksilla etäälle lantiolta, takki kiinteä 

just-au-corps, koristereunat, ei kaulusta 
- takissa us. taskut, sivuilla ja takana halkiot 
- hihan käänteet kiinnitetään napein, hihassa röyhelöt, leveät kalvosimet 
- paita pitsiruusukkein koristeltu 
- koristenapit 
- musta nauha kaulassa, takana letille ns. niskapussi, vaaleat puuteroidut hiukset 
- housut us. samettia, kiinnitettiin sukkiin 
- valkeat silkkisukat, mustat lakeerikengät 
- englantilaisissa miesten puvuissa takin helma suora, käänteet kapeat ja yl. kapeampi linja 

 
myöhäisrokokoo: 
- takin kapea linja yleistyy, kangas upea, kolmikolkkahattu edelleen käytössä 
- Englannissa: villakangas käyttöön, jolloin takki muotoillaan, hännystakki, säämiskähousut, val- 

kea liivi vyötäisille asti ulottuva, kampaus suurenee, takana pieni rusetti 
- päällystakit harvinaisia, hihattomat viitat 

 
asusteet: 
- alussa naisilla pitsihilkka, sulista ja kukista tehty pääkoriste 
- myöhemmin hiukset kammattiin korkean telineen päälle ja koristeltiin runsaasti 
- miehille rullakiharat, otsakiharat tupeerattiin korkeiksi, niskapussissa letti, miehillä peruukkeja 
- hattu us. kainalossa ei päässä 
- ylimmissä säädyissä voimakas puuterointi ja ehostus 
- myös hiukset puuteroitiin harmaiksi tai valkoisiksi (vehnä- tai riisipöly) – vanhuudella leikittely 

(seurasi syöpäläisiä) 
- naisilla suippokärkiset korkokengät, korko kaareva ja kantapää korkea, valmistettu kirjotuista 

kankaista, vaihdettavat solki- tai ruusukekoristeet 
- miehillä solkikengät, puolikorko ja pyöristetty kärki 
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- valkeat silkki- tai puuvillasukat 
- kun vähän koruja puvuissa, oli hiuksissa runsaasti koruja, helmiä, jalokiviä, moninkertaiset ran- 

nekorut ja timanttikorvakorut, pääntiellä pieni kukkakimppu 
- miehillä pitkät kellonvitjat (taskukello), sinettisormukset, pitsiset nenäliinat 
- miekka osa vaatetusta 
- kosmetiikka: kasvojen puuterointi, mustat ja kapeat kulmaviivat, mustat kauneuspilkut, punaiset 

huulet, luonnottoman pun. posket 
- miehillä niskaletin solmimisnauha vedettiin eteen rusetiksi 

 
(Uus)klassismi 

- aloitti kertaustyylien sarjan 
- Ranskan vallankumous 1789: porvarillinen yhteiskunta, feodaalioikeudet poistettu 
- JJ. Winckelmann uusklassisen ajattelun taustalla antiikin tutkimukset 
- 1700-l puolivälissä löydettiin Vesuviuksen purkauksessa peittyneet mm. Pompeiji ja Hercu- 

laneum 
- kopioitiin antiikin rakennuksia ja osia, temppelipäätyjen muotokieltä rakennuksiin, symmetria 

(rakennusten julkisivut) ja matemaattinen kauneus uudestaan 
- julkisivuja ”lainataan”: uusrokokoo, uusrenessanssi… 
- rakennettiin erityisesti museoita, teattereita, residenssejä, muistomerkkejä 
- direktorion aika 1795–1805: esikuvana ensin doorilainen tyyli (Kreikan antiikki esikuvana), vä- 

häinen koristeellisuus, valkea rappaus (Antiikin aikana marmori) 
- empire (keisarityyli) 1804–1820: Napoleonin aika, Rooman antiikki esikuvana (+ Ranskan ho- 

vi), mahtipontista, Napoleonin sotaretkillä piirtäjät kuvasivat Egyptin sfinksit ja pyramidit, jol- 
loin Eurooppa tuli tietoiseksi niistä ja sai malleja 

- mm. Helsingin vanha keskusta (C. L. Engel): ent. senaatin rakennus, yliopiston päärakennus, 
Tuomiokirkko, yliopiston kirjasto, Pariisin suuri riemukaari, British Museum Lontoossa, Pietarin 
Iisakin kirkko 

- vuoteessa ns. makkaratyynyt, telttakatos 
- empiren ajalla voimakas sininen-punainen väritys, seinissä ja muualla huoneissa sama verhoilu- 

kangas, tuolissa suuri kuvio keskelle selusta ja istuinta 
- empire esim. musiikissa Symphony no. 9, Scherzo allegro vivace (Schubert) 

 
vaatetus: 
- vapaammat elämänolot, pukumääräysten ja säätyjen lakkauttaminen 
- tarkoituksenmukaisempi (porvarillisempi) englantilainen puku muotiin 
- Saksassa ns. Werther-puku 
- empirekautena vaatetus erittäin koristeellista 
- univormumuoti 

 
naiset: 

Direktorion aika 
- muotiin antiikin elementtejä, ylellistä 
- hienoista puuvillakankaista valmistetut valk. vaatteet, kankaat ohuita, läpikuultavia, pitkä laahus 

(ns. hovilaahus) 
- ihonväriset trikoot alusvaatteina 
- pitkä väljä hame, jossa takamustoppaus, vyötäisten kohta rintojen alapuolella 
- hameen kanssa pieni kureliiviosa, pieni frakkimainen jakku, kaula-aukko peitettiin huivilla 
- leikkausmallit koko 1800-l: sivusaumat ja olkasauma takana 
- kylmällä säällä kalliita kashmirhuivit, shaalit 
- sandaalit, tossut, balettitossut 
- peruukit 
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Empire 
- valkoinen väri, pastellisävyt 
- kankaat muuttuivat kauppapolitiikan myötä: silkki, sametti, paksummat kankaat 
- puvut edestä sileitä, vyötärö edelleen rintojen alapuolella, takana poimutusväljyys 
- pääntie syvään uurrettu, kaula-aukkoa korostettiin pystyssä olevalla pitsikauluksella 
- pienet puhvihihat, joissa viillokset 
- hame lyhenee, jäykkenee ja tiukkenee 1808 näkyivät jalat ja 1910 jo nilkat, laahus vain hovissa 

ja irtokiinnityksellä, puvut edestä sileitä ja takaa väljyys laskoksissa 
- huiveja runsaasti käytössä, hansikkaat 
- takissa pitkät hihat, pieni puhvihiha 
- pukujen koristelu ensin helmassa (ulospäin helmasta, kolmidimensio), sitten hihat 
- bahytti-hattu (kyss mig om du kann), turbaani 

 
Miehet: 

Direktorion aika: 
- ei antiikkiin viittaavaa 
- villakangas vakiintuu, leveät käänteet, korkea kaulus, pitkät ja tiukat hihat: muuttui vähitellen 

frakiksi josta porvarin pääasiallinen vaate 
- ajan myötä vyötärölinja kohoaa 
- housut vaaleat, pitkät housut (pantaloonit) muuttuivat tiukasti istuviksi polvihousuiksi, jossa si- 

vukiinnitys, ensin ulottuivat pohkeeseen 
- housut trikoota, vyötärö korotettu 
- kaulahuivi monin kerroin 
- paidan kulmat kohoavat poskille 
- huopahattu jossa ylhäällä leveä kupu ja napoleoninhattu 

 
Empire 

- takin käänteet pienenevät, kauluksen ja käänteiden välissä M-leikkaus, hihoihin poimutusta 
- housut koko jalan mittaisiksi (pitkät suorat housut, alkoivat protestipukuna) 
- tiukka lyhyt liivi haihaton, korkeakauluksinen 
- spencer-takki (kuten pieni bolero) ulottuu vyötäisille 
- silinterihattu, koristevyöt 
- päällystakki kaksirivinen 

 
asusteet: 
- englantilaisen muodin aikaan runs.kiharoiden päällä suuri pyöreä runsain sulin koristeltu hattu 
- myöh. antiikin esikuvien mukaan kreikkalaisittain aaltoileviksi, palmikoiksi, nutturalle tai roo- 

malaisittain kiharoille 
- hiuksissa silloin komeat kammat, soljet, diadeemit, nauha- ja sulkakorut 
- turbaanit, pitsimyssyt, antiikin kypärät, myöhemmin hilkkamainen lierihattu, joka sidottiin leuan 

alle 
- miehillä muodissa takkutukka, antiikin kiharapää 
- miesten kaksikolkkaisen hatun syrjäyttää silinterihattu 
- korkeakorkoisten kenkien jälkeen korottomat: sandaalit, tohvelimaiset pistokkaat, kankaalla 

päällystetty (sama hamekankaana), miehillä saappaat ja solkikengät 
- hameiden lyhennyttyä: kengät joissa ristiin sidotut hihnat (balettitossut), avokkaat, kylmällä lisä- 

nä säärystimet, myöhemmin nauhasaapikkaat (lyhyt vartiset kengät) 
- pitkävartiset käsineet (myös miehet käyttivät ulkona aina käsineitä) muhvit, päivänvarjot, ridi- 

kyyli (tarvikepussi, pussilaukku eli käsilaukku), hartiahuivit ja -puuhkat 
- avarassa pääntiessä monia kaulanauhoja, miehillä solmuke 
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- rannerenkaat, sormukset, korvakorut 
- miehillä vitjallinen kello, koristellut kävelykepin kahvat, tupakka-askit 

 
Historismi, kertaustyylit 

- teollistuminen, kehräämön ja kutomon mekanisoituminen ja valmisvaatetuotanto, ompelukoneen 
keksiminen: muodikas pukeutuminen lisääntyy 

- muoti, rakennustaide kuitenkin taantuivat: historismi eli edellisten kausien ideoita ja muotoja 
sotkettiin, erityisesti gotiikan ja renessanssin tyylielementtien sekoittelu 

- näkyy kaikessa rakentamisessa. kirkot, hyötyrakennukset (asemat, tehtaat) 
- porvarillisessa yhteiskunnassa naisen tuli olla edustava, materiaalit ja koristeet hyvälaatuisia, 

kalliita 
- miesten vaatetus asiallista, ajatonta, tarkoituksenmukaista, värit tummia 
- biedermeier 1820–1835: huonekalukankaissa suoraan eteenpäin oleva leveä raidoitus, sohvan 

käsinojassa makkaratyyny ns. runsaudensarvessa 
- uusrokokoo 1835–1870: liioitellumpi kuin vars. rokokoo, porvarillinen tyyli, emma-tuolit, ma- 

tot, pöytäliinat, oviverhot, tuolien kankaat kukallisia, nappitoppaukset, tapetit voimakaskuvioi- 
set, tauluissa leveät raamit 

- sekatyyli 1870–1890 
 
Biedermeier 
naiset: 

- tiimalasia muistuttava siluetti 
- alussa puhvihihat kasvavat ranteisiin, leveä kaulus ulottuu hihojen päälle 
- keskivaiheella: hiha pallo, joka peittää kyynärpään, kaulus leviää edelleen, hame levenee, hame 

nilkkapituinen, sukkiin koristelut 
- kampaus: suuret ohimokiharat, nuttura takaraivolla ylhäällä 
- päähine korkea kupu, lieri 
- tytöille mamelukit 

 
 
uusrokokoo: 

- Ranskan hovi muodin mallina 
- pannumyssy siluetti (tukeminen krinoliinilla):  leveys helmaan, yläosa pieni, kolmion muotoinen 

etumus, yläosassa kaventavat leikkaukset ja alaosassa leventävät 
- vannehame käyttöön, hame pitenee maahan asti (englannissa Viktoriaaninen aika, jolloin nilkat 

eivät saaneet näkyä) 
- yläosa pienenee ja alaosa levenee edelleen, hihat muuttuvat leveiksi, kyynärpäistä kellomaiset, 

hihojen alla poimutettuja alushihoja 
- vannehameiden levetessä tulevat huivit käyttöön tai miesten takkien mukaiset lyhyet jakut 

 
sekatyyli: 

- muoto kureliiveillä 
- turnyyri: hame alkoi kaventua edestä ja laajentua polven korkeudelta, selän puolelle runsaat las- 

kokset laahasivat maata (ns. kentauri-puku), koristeltiin tuhlailevasti koristenauhoilla, ruseteilla, 
volangeilla, pitseillä 

- 1875 asti kunnes hoikka linja muotiin, hameesta eritäin tiukka, poikittaislinjoja korostettiin rai- 
doilla ja saumoilla, laahuksen pituus vaihteli 

- loppuvaiheessa hiha muuttuu lampaanlapahihaksi 
- puseron kanssa pidettävä kävelypuku muotiin, suosittuja väri- ja materiaaliyhdistelmät sekä vas- 

takohtaiset koristeet 
- pieni kampaus ja hattu 
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- iltapuvut hihattomiksi 
- 

miehet: 
Biedermeier: 
- leveähelmainen lievetakki ja frakki 
- lampaanlapa-hihat 
- pitkät suorat housut joissa ei prässiä, nauha kengän koron alitse 
- miehilläkin kapea vyötärö, korsetti, vyöt, liivi koristeellisin vaatekappale 
- silinterihattu korkea 
- korkeat kauluksen nipukat 

 
Uusrokokoo: 

- hihat sileät, ei poimutettu, mukavampi jakku ja pikkutakki, jossa yhtenäisesti leikatut etu- ja 
takaosat olivat vain enää vähän vartalonmukaiset, kaksirivinen napitus ja reunojen 
korostaminen 

- juhlapukuna frakki 
- housut väljenivät, vyötärö kohosi, housut usein raidalliset tai ruudulliset 
- 1860 syntyy pikkutakkipuku: housut, liivit ja takki samaa kangasta 
- koko puku, huopahattu, silinteri juhlassa, solmio, rusetti, valkoinen paita 

 
Sekatyyli: 

- puku alkoi sävyttyä erilaiseksi käyttötarkoituksen mukaan 
- käytettiin yl. kahta kangasta 
- paidat loppupuolella kirjottuja, kovaksi tärkätty kaulus, puvun kanssa kapea solmio, poikittainen 

rusetti 
 
asusteet 

- hilkkamuodin jälkeen pienet lautas- tai kapottihatut: runsaasti koristeltuja, asetettiin otsalle tai 
takaraivolle 

- uusrokokoon akana sileät hiukset päältä, korkkiruuvikiharat korvilla, nuttura, jakaus keskelle 
päätä, suppusuu muotia 

- miehillä silinterihatun kanssa rasvattua jakauskampausta, katupukuun muotoiltiin knalli, kesäpu- 
vun kanssa olkihattu 

- naisille pohjepituiset saappaat, kirjotut, tikkauksin koristellut, tanssiaispukujen kanssa juhlaken- 
gät 

- naisilla huomiota herättävät suuret medaljongit, korvakorut, rintaneulat, rannerenkaat, joissa ja- 
lokiviä, helmiä 

- ulkona käsineet, käsilaukku, päivänvarjo 
- miehillä kalvosinnapit, solmioneula, kultakellot (raskaine kellonperineen), käsineet, kävelykep- 

pi, sateenvarjokeppi 
 
Moderni aika 

- jugend luetaan ns. esimoderniksi, taiteessa 1850-l lähtien luetaan moderniksi taiteeksi, kirjalli- 
suudessa myöhemmin 

- pukuhistoriallisesti siirrytään muotitalojen luomaan muotiin 
- toisaalta yksilön pukeutuminen saattaa olla reaktio ajassa esiintyville arvoille esim. punk 
- muodin sykli nopeutuu 

 
Jugend 1890–1910 (1914) 
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- Ruskinin ja Morrisin Art and Grafts-liike Englannissa: vastareaktiona teolliselle esine- ja käsi- 

työtuotteiden tuotannolle (sosiaalis-eettiset perusteet: hyvälaatuista käsityötä tehtäisiin pienissä 
taitelijoiden ja käsityöläisten pajoissa) 

- Art Nouveau, Suomessa jugend: kansallisromantiikka (oman maan menneisyys ja luonto), taus- 
talla kansallisvaltioiden muodostuminen, aiheet haettiin kunkin maan omasta luonnosta ja perin- 
teestä, myyteistä, kiinnostus ns. alkuperäiseen kansanelämään 

- tekniikka ja tieteet kehittyivät huimasti (lentokone, langaton yhteys Atlantin yli, elokuvat, imuri, 
pesukone) 

- ihmisten elintavat muuttuivat (mm. hygieniataso nousi pesuaineiden kehittymisen myötä, naisten 
itsenäistyminen ja työssä käynti) 

- Kansallismuseo ja  Pohjolan talo Helsingissä, Tampereen Tuomiokirkko (alunperin Johanneksen 
kirkko), Hvitträsk Kirkkonummella, Gallen-Kallelan Tarvaspää, 

- ”kansainvälisiä olemalla kansallisia” 
- kansainväliset aikakauslehdet välittäjinä mm. Studio 
- rakennusten ja interiöörien suunnittelu kokonaistaideteoksina mm. Hvitträsk 
- sohva yleishuonekaluksi, yläpuolelle kirjahylly, sivulla kaapistot 
- Pariisin maailmannäyttely 1900 Suomen paviljongin voimannäyttö: Gallen-Kallelan freskot (jäl- 

jenteet kansallismuseon sisäänkäynnissä), Liekki-ryijy 
- arkkitehtuuri: Gaudi (Barcelona), Otto Wagner (Wien) 
- taiteet: Gallen-Kallela, Hugo Simberg, Magnus Enckel, Henri de Toulouse-Lautrec, Gustav 

Klimt 
- musiikissa esim. Symphony nr. 9 e-moll op 95: allegro molto (Dvorak) 

 
vaatetus: 
- vaatekankaat, värit, leikkaukset valittiin käyttötarkoituksen ja tilaisuuden mukaan 
- lempeät värit, lila, vaaleanpunainen, rosa, persikka, vaal. sin, miehillä vaaleaharmaa, kapeat rai- 

dat tai pienet ruudut 
- materiaalit: pehmeitä ja keveitä: alpakka, mohair, ohuet sametit, silkit, sifongit, tafti, tylli, pitsit, 

urheiluasuissa gabardiini ja tweed 
- suunnittelu sai vaikutteita ammateista, urheilusta ja vapaa-ajanvietosta 
- naisen yhteiskunnallisen aseman arvostuksen nostaminen 
- ns. belle epoque, materiaaleiltaan, valmistustavoiltaan ja koristeiltaan tuhlaavaista, värit hillittyjä 
- jugend toi 1900-l alussa iloiset värit, uudenlaiset koristeelliset kuviot, pehmeät liehuvat linjat, 

materiaalin mukainen suunnittelu 
 

naiset: 
- hoikka siluetti, hame edestä kapea, selän puolelta poimutettu ja maata laahaava , ns. jugend kier- 

re 
- muotiin kaistaleiksi leikattu kellohame: vyötäröltä tiukka ja leveni polvista alaspäin runsain 

poimuin tai laskoksin ns. jugend-kellotus 
- notkoselkäsiluetti: korsetti työnsi vatsan sisään, vyötäisten kohta ei vaakasuora 
- hameen vuori ja alushame runsain volangein koristeltuja, materiaalina silkki, mikä kahisi kävel- 

lessä 
- yläosa pitkä ja pitsein koristeltu, arkipuvussa aina pystykaulus 
- yläosa muuttui ajan mittaan puseromaiseksi, koristeltiin laskoksi 
- runsaasti poimutetut hihat, lampaanlapahihat (vrt biedermeier, jossa kaulus hihan päälle, jugend- 

kaudella olkasauma näkyy) 
- vyötäröä korostettiin mm. vyöllä, hame kapeni 
- kävelypuku 
- suorat päällystakit 
- iltapukumuotina itämaisuus 
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miehet: 

- töissä ja kadulla yhdistelmäpuku, melko korkeakauluksinen, vyötäröä myötäilevä 
- nilkkapituiset housut, käänteet ja prässit 
- saketti (liepeet pyöristyvät edestä) syrjäytti lievetakin 
- iltatilaisuudessa smokki, frakki suurissa juhlissa 
- päällystakki puvun mukaan: pitkä (paletot), ulsteri (chesterfield), raglanhihainen takki tai lyhy- 

empi coat 
- urheilumuodissa polvipituiset housut 

 
asusteet: 
- naisilla hiukset kammattu ylös (löyhästi), niskanuttura, pehmeästi aaltoilevapäähine pieni 
- liioittelevien kampausten myötä 1900 alussa hatut ”kärrynpyöriksi” (leveä lieri), koristeltu run- 

saasti höyhenin, kukilla, nauhoilla, hattupinnillä hattu päässä aina kiinni ulkona 
- miesten hiukset lyhyet, jakaus aluksi keskellä, myöh. sivulla, apuna hiusvoiteet ja –öljyt 
- miehillä silinteri, knalli, lippalakki, olkihattu 
- vaaleat sukat mustien rinnalle 
- avokkaat teräväkärkiset, silkkikengät, koristeltu 
- hattu, käsineet, käsilaukku välttämättömät ulkona, kesällä päivänvarjo, talvella muhvi 
- mielikuvitukselliset korut, höyhenpuuhka, viuhka 
- miehillä taskunenäliina, käsineet (päivällä lyhyet ja illalla pitkät), kävelykeppi, arvokkaista raa- 

ka-aineista valmistetut solmioneula, paita- ja kalvosinnapit, uutuutena rannekellot 
- kosmetiikka: kevyt vaalea ehostus, luonnollisuus ja raikkaus 

 
 
1920-luku, ns. kultainen 20-luku 

- ens. maailmansodan aikana ja sen jälkeen naisten muodissa vallankumous, naisen asema muuttui 
edelleen(työ, ulkoilu, politiikka, urheilu ja liikunta) 

- 1919 Dessaun kaupunkiin ns. Bauhaus (muotoilukoulu) antoi suuntaviivat arkkitehtuurille 
- Bauhausin pyrkimyksenä yhdistää tekniikka ja taide, asiallisuus ja tarkoituksenmukaisuus etu- 

alalla 
- ylellisyys, loistokkuus ja menestyksen tavoittelu 
- musiikki esim. Maple Leaf Rag (Joshua Rifkin, Scott Joplin) 

 
vaatetus: 
- kehittyy ns. asiallinen naistyyppi, ei haluta korsettia tai korostaa naisellisia muotoja, vaatteilta 

vaadittiin liikkumavapautta 
- vaatteiden yksinkertaiset leikkaukset, lyhyet hameet, käytännöllisyys, urheilullisuus, hillityt värit 
- juhlavaatteissa edelleen näyttäviä materiaaleja, hehkuvia värejä, huomiota herättäviä koristeita 
- teatteri- ja filmitähdistä muodin suunnannäyttäjiä 
- inflaation, poliittisen rauhattomuuden ja työttömyyden rasitukset haluttiin unohtaa iltahuvituk- 

sella, muotiteollisuus elpyy 
- naiset: silkki, crepe de Chine, georgette, metalloidut kankaat, turkikset, musta valkea, hopea, 

kirkas sin, violetti, kerma ja beige 
- miehet: villa, valkea pikee, tweed, flanelli, musta, valkea, harmaa, ruskea, beige, vaal. sin 

 
naiset: 
- kapea, löysä paitapuku, hameen helma lyhenee pohjepituiseksi 
- vyötärösauma laskettu, löysä, korostettiin vyöllä tms., hihattomat puvut 
- mukavat neulokset, keinosilkkikankaat, neulepuserot 
- hame lyhenee polveen ja 1927 jo polvet näkyivät 
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- pitkät yläosat suoralinjaisia, vyötärö ja rinnat eivät korostuneet, poikamainen nainen muotia 
- japanilaiset vaikutteet mm. kimonot, helma kapea ja leveä lantiolta 

 
miehet: 
- päivällä asiallinen, totinen tai urheilullinen pukeutuminen 
- puvuissa ruutuja, raitoja, pienkuvioita hillitysti 
- aluksi pikkutakin etuosa kovitettu, vyötärö korotettu, napitus 1-rivinen, kauluskäänne nouseva 
- housut kapenivat ylöspäin 
- 1929 alettiin käyttää voimakkaita olkatoppauksia 
- käänteelliset (upslaakit) ja leveät suorat housut 
- polvihousuja, urheilujakkuja muulloinkin kuin urheilutilaisuuksissa 
- liivi kuului korrektiin pukeutumiseen, mutta voitiin korvata neulepuserolla, slipoverilla 
- trenschoat käyttöön 
- juhlavaatetus pysyi muodollisena: saketti, smokki, frakki 

 
asusteet: 
- naisilla sileästi kammatut (polkkatukka) tai laineiset lyhyet hiukset, sivuhiukset kammattu kaar- 

tumaan poskille 
- miehillä kiiltävät, sileät hiukset, selvä jakaus, kapeat viikset 
- kypärälakki (patamainen / kapealierinen hattu) syvällä otsalla, juhlissa koristeltu turbaani, kesäl- 

lä leveälierinen hattu 
- miehillä olkihattu, tweed-lakki 
- miehet kampasivat hiusvoiteen avulla hiukset sileiksi, huopahattu, myös urheilullisia lakkeja 
- naisten kengät avokkaat, korkeakorkoiset solkikengät (kärki umpinainen, korkoa reilusti, korko 

muotoiltu, usein kahta materiaalia ja väriä) tai matalat urheilukengät 
- miehillä kävelykengät, usein kahta väriä 
- ihonväriset silkkisukat, tekosilkkisukat, koristeltuja 
- käsineet, käsilaukut, saalit, varjot ja hatut väriläiskiä 
- solmiot muotikohteiksi 
- naisilla monikerroksisia, pitkiä helminauhoja, korvakorut ja rannerenkaat, käsivarsirenkaat, kir- 

jekuorilaukut, puuhkat 
- tupakkaholkit 
- miehillä rannekellot ja sinettisormukset, levetä kuviolliset solmiot, käsineet, solmioneulat ja kal- 

vosinnapit, kävelykepit 
- kosmetiikka: luonnottomuus (vaalea iho, kulmakarvat nypityt ja piirretyt, punaiset huulet) 

 
1930-luku 

- maailmanlaajuinen talouskriisi, työttömyys, kansallissosialismi 
- taide ei päässyt kehittymään 
- arkkitehtuuri asiallista ja maltillista, muotiin uusklassismi 
- naisten muoti naisellista, luonnollisten muotojen korostaminen 
- arkivaatteet muuttuivat ankarammaksi ja saivat maskuliinisia piirteitä (univormuja katukuvassa) 
- miesten vaatetus pysyi konservatiivisena, arkivaatetus muuttui urheilullisemmaksi 

 
naiset: 
- pehmeästi laskeutuvat leningit pohkeeseen, vyötäröä korostavia, helma kellomaisen leveä 
- poikkileikkaukset, poimutukset, epäsymmetrisyys, epätasaiset helmat, kietaisutehosteet 
- hartioita korostettiin olkatoppauksilla, puhvihihoilla, hartialinja levenee 
- iltapuvuissa dekoltee, selkä paljas ja syvään uurrettu kaula-aukko, usein pieni laahus 
- jakut ja päällystakit noudattivat vartalonmyötäistä linjaa, suuret toppaukset olalla 
- univormuyksityiskohtia: suret paikkataskut, leveät kauluskäänteet 
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miehet: 
- pikkutakki lanteilta tiukka, hartioita korostava, levetä kauluskäänteet 
- housuissa käänteet 
- 2- rivinapituksia 

 
asusteet: 
- puolipitkät hiukset, pieni koristeltu hattu, tiukka huppu 
- korkeakorkoiset avokkaat, kiilakorkoiset paksupohjaiset kengät 
- valkoiset koristeet, kangaskukat, koristevyöt koristeina 
- miehillä kaksiväriset puolikengät 

 
1940-luku 
- sota, teollisuus sodan palvelukseen 
- toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeisinä vuosina vaatemuoti ei päässyt kehittymään 
- materiaalipula, kankaita vähän, säännöstely: vaatteiden muokkaaminen ja uudelleenkäyttö 
- vaatteet yksinkertaisia, mutta pukevia, värit hillittyjä, näyttäviä koristeita vältettiin 
- Pariisissa Houte couture koki uuden tulemisen: hallitseva rooli muotikaupunkina, muodin ku- 

ninkaaksi Christina Dior New Look- muodillaan 
- musiikki esim. In the mood, Glenn Miller 

 
vaatetus: 
- käytännöllisyys, luonnonläheiset värit (ruskea, harmaa, vihreä, laivastonsininen, naisilla valkea, 

musta, tehosteena vaal.pun, korallin pun) 
- villa, tweed, puuvilla, sekoitekankaat 

 
naiset: 
- kapeat muodot, korostetut hartiat, helma alle polven, leningit vartalonmyötäisiä, jakuissa ja ta- 

keissa univormuyksityiskohtia, miesmäinen pukeutuminen 
- kävelypuvut 
- New Look: pohjepituiset, leveät kellohameet, vartaloa korostavat yläosat (vyötärön ja poven ko- 

rostaminen) ja pyöreät hartiat näkyviin 
- vaihtoehtona tälle nuorekkaalle linjalle ns. lyijykynä-linja: tiukka yläosa, pitkä kapea hame 
- juhlapuvuissa poimutuksia, tunika- ja lieve-efektejä, hienostunut kaula-aukko 
- takit istuvia tai kellomaisia 

 
miehet: 
- miesten muoti muuttui väin vähän, kuosit ja värit hillittyjä 
- armeijan univormu 
- peruspuvussa 2-rivinen napitus (liivi ei välttämätön) 
- sota-aikana pikkutakit pitenivät, hartioita korostettiin voimakkaasti. lantiolinja kapea 
- urheilullinen duffeli-takki muotiin 

 
asusteet: 
- pitkät kiharat, nutturakampaukset päälaelle, miehillä lyhyet hiukset 
- kävelykengät paksupohjaiset, melko kömpelöt, pyöreäkärkiset (pohja puuta, korkkia) 
- miehillä pyöreäkärkiset kävelykengät tai saappaat 
- ylöspäin kohoavat ja toispuoleiset hatut, herainmalliset hatut, huivit turbaanimaisesti kiedottuna, 

hiusverkot, virkatut ja neulotut päähineet 
- miehillä univormun päähine, kapealierinen huopahattu 
- New Look toi pienet kiharakampaukset, lierittömät tai leveälieriset hatut 
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- miehillä pehmeä huopahattu, lippalakki, baskeri 
- sodan jälkeen ns. läskipohjakengät (pohja raakakumin ja muovin seosta) 
- kosmetiikka ainoa ylellisyys, melko voimakas ehostus: pun. huulet, kulmien värjäys, voimak- 

kaasti ehostetut silmät 
- asusteet: laukut, huivit, vyöt, neulotut käsineet, saumasukat (sukkien puutteessa sauma piirrettiin 

paljaaseen sääreen), miehillä solmiot 
 

1950-luku 
- taloudellinen nousukausi, elintason kohoaminen, jolloin myös vaatetusteollisuus nousuun 
- Korean sota, aikuisten ja nuorten välinen kuilu, idolit Elvis, Bill Haley, James Dean, tanssilavat, 

3-ulotteiset elokuvat, rock’n roll, levyautomaatit, jäätelöbaarit, nuorison Teddy-muoti, tekniikka 
kehittyi: TV, jääkaappi, autot 

- Haute couturen ylelliset ideat kaikille käyttökelpoiseksi muodiksi 
- vaatteiden avulla korostettiin yhteiskunnallista asemaa 
- edulliset ja helppohoitoiset tekokuidut edistivät kulutusta 
- miesten muoti pysyi sovinnaisena, naisten muoti vaihteli sesongista toiseen 
- nuorisomuodin tuleminen 
- musiikki esim. Hound Dog, Elvis 
vaatetus: 
- musta-valkea yhdistely, villakankaasta vaaleat pastellisävyt, harmaan eri sävyt, kesällä ruskea, 

sinappi, laivastonsininen, kalanruotokuvio 
- pehmeät villakankaat ja –neuleet, tweed, sametti, flanelli, gabardiini, pitsit, tylli, organza, sifon- 

ki, satiini, silkki, jersey, dacron, tekoturkis, mohair 
- 
naiset: 
- kapea hame, tiukka vyötärö, muotoiltu lantio, hihaton niukka pusero, laaja pääntie 
- tiukka- ja lyijykynälinja, tulppaani, Y- ja empirelinja 
- nuorekkaita piirteitä mm. X-linja prinsessaleikkauksineen, kupoli- ja pallolinja liehuvine hel- 

moineen, sekä trapetsi- ja A-linja alaspäin levenevällä linjalla 
- H- ja aaltolinja korosti lantiota, piilotti vyötärön jolloin yläosa oli puseromainen 
- varataloa korostamaton säkkilinja (korostui tynnyrilinjassa) 
- nuorilla Teddy-girl muoti: kellohame, V-aukkoinen pusero, nilkkasukat, myös farkut ja poolo- 

paita, lyhyt pusakka 
- takki pitkä, hameen peittävä 

 
miehet: 

- takin leikkaus väljä, hartiat topattu leveiksi 
- housut mukavan väljät, kapenivat alaspäin 
- pikkutakit 1955 muotoja korostaviksi, hartioilta pehmeämmäksi 
- Teddy-boy: valkea paitapusero, kaulus pystyssä, nauhakravatti, tummat kapealahkeiset housut, 

lahkeet lyhyehköt, myös farkut ja poolopaita 
 

asusteet: 
- päähineet, käsilaukut ja käsineet noudattivat tarkasti vaatetuksen tyyliä 
- piikkikorkokengät ja nailonsukat, nuorilla tennarit tai kangaskengät 
- pieni kiharakampaus, kammattu toiselle sivulle, tupeerausta, siro hattu (pillerirasia, pyöreä pää- 

hine, koristeena samettinauhoja), kasvoverkot 
- nuorilla tytöillä poninhäntä ja nuorilla miehillä hiukset kuten Elviksellä tai Teddy-kampaus (pit- 

kä otsatukka ja edessä kiehkura) 
- miehillä knalli 
- miehillä kapeat puolikengät 
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- asua täydensi taskunenäliina, kapea solmio tai rusetti 
- naisilla mustat tai valkeat helmet, helmikorvakorut, timanttikorvarenkaat ja – rintakorut 
- kosmetiikka: ehostus voimakasta, pääpaino silmissä (mascara, luomiväri, kulmakynä, tekoripset, 

silmien rajaus, huulten rajaus, huulipuna pun tai pinkki, kynsilakka samaa sävyä) 
- asusteet: hansikkaat (illalla pitkät), kaulahuivit, muhvit, kirjekuorilaukut, miehillä ajurinhansik- 

kaat, tummat solmiot, tupakansytyttimet, rannekelot, sateenvarjot 
 
1960-luku 

- pukeutumissäännöistä ja tabuista vapautuminen, nuorten epämuodollinen pukeutuminen 
- tekstiiliteollisuus suuntasi nuoriin, mainokset nuorisolle 
- pop-tähdet esikuvina, nuorisomuoti vahvistui (aikaa ja rahaa), pop-kulttuuri, äänilevyt, muodin 

voimakas vaihtelu alkaa selvästi 
- mm. Beatles, The Rolling Stones, Little Richard, hipit, huumeet, nudismi, terrorismi, onnetto- 

muudet yleiseen tietoon median kautta, murhat (John F. ja Robert Kennedy, M.L. King) 
- farmarit, neulepuserot ja T-paidat 
- muotiin vaikuttivat avaruuslennot, abstrakti taide 
- voimakkaat värit, uudet materiaalit (mm. muovikalvot ja lakerit) 
- kehittyi antimuoteja, jotka protestoivat yhteiskuntaa ja politiikkaa 
- hippimuoti vastusti suoritusyhteiskuntaa, tietoisen huolimaton kulkuri-look vastusti perinteistä 

pukeutumista 
- musiikki esim. Eleanor Rigby, Beatles 

 
vaatetus: 

- unisex-asut molemmille sukupuolille 
- hippimuoti: suurikuvioiset kankaat, kukat yms., nukkavierut vaateet, pitkät hiukset, otsapannat, 

hapsut 
- takit erittäin lyhyt (minihameen pituus) tai nilkkapituinen 

naiset: 
- muotoja korostavan prinsessalinjan ja kotelomekon lisäksi urheilulliset, väljät jumpperit, tuppi- 

loleningit 
- pusakat, pitkät liivit, liivihameet, Chanel-jakkupuku, minihame ja naisten pitkät housut 
- OP-art ja avaruusmuoti, musta-valkoiset asut, hopeanväri, geometriset kuviot ja leikkaukset 
- äärimmäisen leveät housun lahkeet, tiukat naisten sortsit (ns. mikrot), maksimuoti 
- 

 
miehet: 

- takeissa suora ja väljä leikkaus, 1965 alkaen vartalonmukainen, jopa voimakkaan tiukasti istuvat 
takit 

- kapeat käänteettömät housut 
- neulepuserot, ns. poolokauluksiset paidat (korkeakauluksisia neuleita), tiukasti istuvat housut, 

vyö 
- värilliset miesten paidat, leveät, kirjavat solmiot 

 
asusteet: 

- leveät, kömpelökorkoiset jalkineet, minihameiden kanssa saapikkaat (erikorkuisia, jopa polven 
yli) 

- ei hattua 
- naisilla korkeaksi tupeerattu kampaus tai lyhyiksi leikatut hiukset, hiuslisäkkeet, peruukit, 
- miehille pitkät hiukset, Beatles kampaus, hipeillä pitkät hiukset 
- hipeillä ei meikkiä, paljon erivärisiä meikkejä, silmien ehostus voimakasta (irtoripset), vaaleat 

huulipunat 
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1970-luku 

- öljykriisi, Vietnamin sota, ETYK-kokous Suomessa, matkustelu lisääntyy (myös lomamatkailu) 
- monipuolinen muoti, yksilöllinen pukeutuminen, yksittäisten osien yhdistäminen, materiaalien ja 

kuvioiden yhdistäminen 
- hameen helma midi 
- urheilullisen muodin lisäksi naisellinen tyyli, jossa vaikutteita 1930-luvulta 
- myös folklore- ja romanttinen tyyli 
- miesten konservatiivisen pukeutumisen rinnalle monipuolinen vapaa-ajan tai arkinen käyttö- 

muoti (epämuodollinen pukeutuminen) 
- musiikki esim. Get on, Hurriganes 
- vastaväri, voimakkaat värit myös sisustuksessa, maalipinnoissa 

 
 
naiset: 

- minipituiset vekkihameet, paitapuvut, leveälahkeiset housut, pusakat ja hyvin istuvat bleiserit 
- naisellisen linjanvaatteet laskeutuvista materiaaleista, vyötärön korostaminen vyöllä 
- röyhelöt, volangit, kirjonnat 

 
miehet: 

- hyvin istuvat kapeaharteiset pikkutakit, takamuksesta tiukat housut, lahkeensuut leveät 
- paidat pienikuvioisia, hillittyjä, raitaa, ruutua 
- solmion tilalla kaulaliina, huivi 

 
asusteet: 

- kello- ja huntuhatut, lippalakit 
- pitkät hiukset sekä miehillä että naisilla, miehillä pulisongit, miesten minivogue hiuksiin 
- paksupohjaiset kengät, kengän kärki pyöreä, saapikasmuoti 
- miesten käsilaukut 
- pitkät helmet, suuret korvakorut (klipseillä), muovikorujäljitelmät, emaliriipukset 

 
1980-luku 

- siirrytään nopeatempoiseen, tuloshakuiseen elämään, matkapuhelimet, tietokoneet alkavat yleis- 
tyä jne… 

- persoonallinen elämäntyyli, tilaisuudet, työ, vapaa-aika perustana erilaisille muotisuuntauksille, 
muotitietoisuus vahva, taloudellista nousukautta ja kohonnut elämänlaatu, tasa-arvo, vaihtoehto- 
jen runsaus, vapaa pukeutuminen, useita eri tyylisuuntia 

- vaativat kankaat, taidokas työ, koristeelliset yksityiskohdat, suuri valinnanvara 
- naisihanteena aktiivinen, itsevarma nainen 
- nostalgisia suuntauksia 40-luvulta 
- nuorisolla punk-muoti, rääsyläis- ja reikämuoti, omaperäiset ideat 
- materiaalien ja värien runsaus, viskoosin uusi tuleminen (ent. silla sota-aikana) 

 
naiset: 
- mukavaa ja yksinkertaista arkipukeutumista 
- vartaloa myötäilevä hoikka siluetti, nuorilla ylikireä farkut ns. pillipuntit (tulivat jo 1970- l lo- 

pulla) 
- hihaleikkaukset suurpiirteiset, suuret olkatoppaukset 
- uudet mittasuhteet asuissa luomalla äärimmäisyyksiä pituus ja väljyyseroilla 
- vaikutteita miesten puvuista 
- epätasaiset helmat, kerrospukeutuminen alkaa 
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- farkut, jogging asut 

 
miehet: 
- vähän muutoksia 
- vartalonmyötäisyys, hartioiden korostus, kauluskäänteiden leveys kohtuullisia 
- vyötärölaskoksella varustetut ukkohousut muotiin (myös naisilla) 
- poolot ja liivit (us. nahkaa) 
- tikkitakit, väljät päällystakit 

 
asusteet: 
- valinnanvara runsas, muodikkuus yhdistyy toimivuuteen 
- tyylin korostaminen tai vastakohta 
- kampaustrendit vaihtuvat vuosittain: hiusten sävytys, värjäys, toispuoleiset kampaukset, miesten 

hiuksiin muotoon leikkaamista 
- ei päähineitä 
- ensin paksupohjaiset kengät, sitten kengät keventyvät (kärki kapenee ja korko ohenee), kengät 

täydentävät asua 
- keinonahkasormikkaat, suuret syöt, iso solki, leveät kravatit, huivit, synteettisistä aineksista 

valmistetut laukut, kengät ja hansikkaat, ketjuvyöt 
- kosmetiikka: parhaiden piirteiden korostaminen ehostamalla, epäedullisten piirteiden häivyttä- 

minen, tavoitteena luonnollisuus, miesten kosmetiikka lisääntyy 
 
1990-luku 

- suuri lama, tieto- ja viestintätekniikka, internet, kännykät yleistyvä, tekniikan kehitys nopeaa, 
yhteiskuntarakenteet järkkyvät 

- ympäristöä kuormittavan muoti- ja ekologiakeskustelu voimistuminen hetkeksi (kuormittava 
tuotanto, kemikaalijäämät vaatteissa, liian suuri tekstiilien kulutus), ekologinen aalto, luonnon- 
tekstiilien käyttö 

- käytettävyys-tutkimukset 
- teknoaalto tuo kiiltävät tekokuidut (high tech-kankaat), älyvaatteiden suunnittelu 
- fleece, mikrokuitukankaat, hengittävät kalvot 
- joustavat materiaalit mahdollistivat mukavat mutta myös tiukan, provosoivan ja eroottisen muo- 

din (bodyfashion) 
- retro-tyyli elvytti 30–40-50-luvun naisellisia tyylejä 
- nuorisomuoti 60- ja 70-lukujen aallossa 
- kerrosmuoti 

 
naiset: 
- kapeat housut tai legginsit pitkän yläosan kanssa 
- naisellisena linjana kapeat laskeutuvat linjat ja leninki 
- bodyfashion sekoitti alus- ja päällysvaatteen rajat, body korvasi puseron 
- lantiomuoti tuli 11990-liópulla, samoin niukat yläosat 
- ylipitkät stretch-housut ja minihameet 

 
miehet: 
- huoleton arkityyli, lisäksi erittäin maskuliininen tyyli (liikemiesmäinen) 
- urheilu- ja vapaa-ajan vaatetus saa vaikutteita pukumuodista 
- puku ”broken suits”= housut, pikkutakki, liivi sovitettiin tarkasti yhteen, kankaan pintarakenne 

ja kuvio kuitenkin niissä erilainen 
- pikkutakit, joissa hartialinja pehmeä ja napitusosa korkea 
- high tech- kankaat päällystakkeihin 
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- vapaa-ajan asuissa väri tärkeässä roolissa 
- miesten hameet 

 
asusteet: 
- naisilla kirjavat, ohuet sukat, kauniit alusvaatteet (alusvaatemyynnin huima nousu) 
- selkäreppu muotiin 
- kävelykenkien profiloitu pohja, maihinnousukengät, paksupohjaiset kengät tai huippukorkeat 

piikkikorot pukeutumisen mukaan, saapikkaan varsi lyhenee 
- baseball-lippalakit muotia 
- solmioiden väri ja kuosi ensin iloinen, sitten hillitympää 

 
 
2000, vuosituhannen vaihde 

- rauhan ja turvan kaipuu jne (turvattomuus, maailmanpoliittiset tapahtumat), toisaalta elämysha- 
kuisuus, jatkuvan onnen tavoittelu 

- muodin tarjottava mukavuutta ja toimivuutta (fun and function) tai elämäntapaa (lifestyle) 
- tyylien väliset rajat hävisivät 
- citylook urheilullisemmaksi, urheilumuoti citykelpoiseksi 
- huolitellun, luonnollisen ulkonäön kanssa kilpaili puritaaninen minimalismi, jonka muotielemen- 

tit hillittyjä 
- vanha kohderyhmäajattelu muuttui kulutuskäyttäytymis-ajatteluun 
- yhteiskuntaluokkien väliset pukeutumiserot hävinneet, muoti voimakkaasti lasten vaatteisiin 
- tuotemerkit oleellisia ja vaatteissa trendikkyyden osoitus, huomio ja arvostus 
- hinta-laatu-suhde vaatteissa laman jälkeen tärkeä: perusvaatteiden arvostus 
- nuorten muodissa oma identiteetti tärkeä: aggressiivinen, progressiivinen, urheilullinen … 
- värien ja muotojen sekoitus, tyylien sekoitus 

 
naiset: 

- ylikorostuneen seksisymbolilinjan jälkeen elegantti, naisellinen, mielikuvituksellista romantiik- 
kaa korostava linja näkyviin, mukana siinä myös city-muodin ja urheiluvaatteiden elementtejä 

- hoikat linjat, yksinkertaiset kankaat, mukavuus ja toimivuus pääasia 
- vastakohtaisuuksia: kiiltävät materiaalit (erityisesti 2000 vuodenvaihde säihkettä ja kimallusta). 

pitsit, koruompeleet, pehmeät ja karkearakenteiset kankaat 
- highlights värit hillittyjen värien rinnalle 
- hameiden ja housujen mallit vaihtelevia: leveys, pituus 

 
miehet: 

- ajaton linja, väljät housut käänteet levetä tai ilman 
- sportswear-linja: urheilulliset pusakat, vetoketjut, paitajakut 

 
asusteet: 

- kuviot, materiaalisekoitukset tärkeitä 
- mukavuus, wellness mottona, myös sukka- ja alusvaatemuodissa 
- käsilaukku- ja kenkämuodissa kangasta yksityiskohtaratkaisuissa 
- muhvi käyttöön käsien lämmittimenä uudelleen 
- käsilaukkuihin mm. kännykkäkotelot (myös päällysvaatteissa) 
- kengät mukavia, urheilullisia, asiallisia pehmeitä, juhlakengät erikoisia 
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