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ΣΑΚΑΚΙΑ 

 

1ο Κεφάλαιο: ςακάκι Chanel 

 

  

"The hardest thing about my work is 

enabling women to move with ease, to 

move like they're not in costume,"….. "Not 

changing attitude, or manner, depending 

on their dress - it's very difficult. And the 

human body is always moving."  

Coco Chanel. 

 

 Η Ιςτορία του: 

Το ςακάκι Chanel είναι ζνα ςακάκι ςε τετράγωνθ γραμμι (boxy), με απλι λαιμόκοψθ, χωρίσ 

γιακά, με τελείωμα ςτο φψοσ τθσ 1θσ περιφζρειασ, κανονικι μανικοκόλλθςθ, με μονι ςειρά 

κουμπιϊν και μανίκια ςυνικωσ ¾. Εμπρόσ ςτο κζντρο, είτε ζχει μία μονι ςειρά κουμπιϊν, 

είτε οι μόςτρεσ είναι αντικριςτά (bord a bord). Το χαρακτθριςτικό του όμωσ είναι το 

φφαςμά του: εμπνευςμζνο από τθν ανδρικι γκαρνταρόμπα, το tweed, είναι ζνα φφαςμα το 

οποίο ςτθν πλζξθ του χρθςιμοποιεί μία ποικιλία από διαφορετικά νιματα, ϊςτε να 

αποκτιςει μία «ακατάςτατθ» επιφάνεια τόςο ωσ προσ τθν υφι, αλλά και ωσ προσ το 

χρϊμα. Για παράδειγμα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ζωσ 12 διαφορετικά νιματα για το 

ςτθμόνι, ενϊ άπειρα νιματα για το υφάδι. Αυτό δίνει άπειρεσ δυνατότθτεσ ςυνδυαςμϊν, 

ςτουσ οποίεσ προςτίκενται και εντυπϊςεισ που προκφπτουν από το είδοσ τθσ πλζξθσ, το 

πάχοσ του νιματοσ κ.λ.π. 

Το ςυγκεκριμζνο φφαςμα καταςκεφαηαν ιδθ από το 18ο αιϊνα τα εργοςτάςια τθσ Σκωτίασ, 

προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί ωσ επανωφόρι, κακϊσ ιταν ζνα πολφ ςφιχτό twill1 

φφαςμα. Από τθ Σκωτςζηικθ γραφι του, “tweel”,  προζκυψε εκ παραδρομισ τθ ςθμερινι 

του ονομαςία «tweed». Ιταν ζνα φφαςμα για τα ςπορ ροφχα τθσ υψθλισ κοινωνίασ. 

                                                             
1 Twill: Φφαςμα από βαμβάκι ι μείγμα βαμβακιοφ με λεπτζσ πλάγιεσ ραβδϊςεισ. 
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Ο χαρακτιρασ αυτοφ του υφάςματοσ ιταν που προςζλκυςε τθ Chanel ςτα 1924 (πιο 

ςυγκεκριμζνα θ Chanel το εμπνεφςτθκε από τα ροφχα του φίλου τθσ, Δοφκα του 

Γουζςτμινςτερ) και ςτθ ςυνζχεια ηιτθςε από ζνα εργοςτάςιο τθσ Σκωτίασ να αναπαράγει το 

φφαςμα για τα ςπορ ροφχα τθσ. Τα χρϊματα των tweed ςακακιϊν τθσ αρχικά είχαν 

ζμπνευςθ από τθν Σκωτςζηικθ φφςθ και ιταν ηεςτά καφζ και πράςινα.  

Το tweed γριγορα εξαπλϊκθκε ωσ τάςθ ςτουσ οίκουσ του Ραριςιοφ και κατά τθ δεκαετία 

του 30 ςυνδζκθκε με το όνομα Chanel και ιδιαίτερα ςτο ςακάκι. Εργοςτάςια ςτθ Γαλλία 

καταςκεφαηαν tweed αποκλειςτικά για τον οίκο, ενϊ θ Chanel ςυνδφαηε κατά καιροφσ 

διαφορετικά νιματα, μάλλινα, μετάξι, βαμβακερά, λινά, ακόμθ και ςελοφάν για να δϊςει 

ζνα ιδιαίτερο ςτυλ, εκλεπτυςμζνο και πολυτελζσ, ςε ζνα υλικό που αρχικά ζδειχνε μάλλον 

πρόχειρο και φτωχό.  

Στα 1954 το ςακάκι Chanel επιςτρζφει για να δϊςει ζναν αζρα ανανζωςθσ ςτθ 

δομθμζνθ ςιλουζτα που κυριαρχοφςε τθν εποχι εκείνθ κάτω από τθν επιρροι του Dior. 

Στισ δεκαετίεσ του 50 & 60 θ Chanel παρουςίαςε εκ νζου το ςακάκι ςε χρϊματα παςτζλ 

και αυτό ζγινε Μόδα ιδιαίτερα όταν φορζκθκε από τθν Jaqueline Kennedy. Θ Jackie O 

φοροφςε πολφ ςυχνά το ροη Chanel tweed ςακάκι τθσ και αυτό αποτζλεςε ςιμα 

κατατεκζν για τθν ίδια και ζμελλε να αποτελζςει ζνα εμβλθματικό ζνδυμα τθσ 

γυναικείασ γκαρνταρόμπασ πλζον.  

Σιμερα το εργοςτάςιο υφαςμάτων του Lesage, ζξω από το Ραρίςι, ςυνεχίηει να 

καταςκευάηει το φφαςμα tweed κάτω από τισ οδθγίεσ του Karl Lagerfeld, ο οποίοσ ζχει 

αναλάβει (από το 1983) να διαιωνίςει το ςακάκι και τθν αιςκθτικι Chanel με τθν ςυνεχϊσ 

ανανεωνόμενθ  και ταυτόχρονα διαχρονικι παρουςία του ςτισ παςαρζλεσ. 

Τα ςθμεία αναγνϊριςισ του είναι, εκτόσ από το φφαςμά του, θ γραμμι του που 

προςομοιάηει ςε ηακζτα (cardigan), οι τετράγωνεσ τςζπεσ του τοποκετθμζνεσ ςτο κορςάη 

εμπρόσ, με ι χωρίσ κουμπιά, τα κουμπιά τα οποία φζρουν το λογότυπο του οίκου, θ πλεκτι 

φάςα ςτον ίδιο τόνο ι ςε αντίκεςθ, θ οποία διατρζχει τθ λαιμόκοψθ τθ μόςτρα και τα 

μανίκια. Τζλοσ θ αλυςίδα που διατρζχει εςωτερικά το ροφχο για καλφτερο ςτιςιμο (βάροσ), 

θ οποία ςυναντάται πλζον και ωσ διακόςμθςθ εξωτερικά του ςακακιοφ. Θ Σανζλ αρχικά δεν 

τοποκζτθςε φόδρα εςωτερικά και για το λόγο αυτό ςυναντάμε ςτο τεχνικό του ςκίτςο 

εξωτερικζσ ραφζσ, οι οποίεσ χρθςιμεφουν ςτο να ςτερεϊνονται τα εςωτερικά ρζλια πάνω 

ςτισ ενϊςεισ, ωσ κακαρίςματα. 

 

 Η γραμμή του:  

Θ Chanel ςχεδίαςε το ςακάκι με τρόπο ϊςτε να εφαρμόηει περιςςότερο ωσ ηακζτα. Να είναι 

δθλαδι εφκαμπτο και ςυνεπϊσ άνετο:  
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Εικ.1: Το πατρόν 

 

Το πατρόν του ςακακιοφ αποτελείται από 6 κομμάτια: το κορςάη εμπρόσ, κορςάη πλάτθ, τθν 

πλαϊνι λωρίδα, το μανίκι εμπρόσ, το μανίκι πίςω και το κατωμάνικο. Ο διαχωριςμόσ του ςε 

περιςςότερα κομμάτια αποςκοπεί ςτθ διατιρθςθ τθσ boxy γραμμισ του με ςτυλιηάριςμα 

ςτθν πλαϊνι και τα μανίκια, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ηθτοφμενθ άνεςθ και ευκαμψία.  

Συγκεκριμζνα, ςτο πλαϊνό εμπρόσ κορςάη δθμιουργείται μία ραφι θ οποία ενςωματϊνει 

μία πζνςα ρεντιγκότα και επιπλζον ςτυλιηάριςμα δθμιουργείται ςτθν πλαϊνι ζνωςθ με το 

πίςω κορςάη, όπου ενςωματϊνουμε τθν πζνςα ςτικουσ. Στα μανίκια, δθμιουργοφμε 

πζνςεσ για τον αγκϊνα και τθν καλφτερθ εφαρμογι (ςαν γάντι) ςτο βραχίονα. 

 

Εικ.2: μανίκι πατρόν & φφαςμα. Το κατωμάνικο είναι τοποκετθμζνο/κομμζνο λοξά, γεγονόσ 

που διαςφαλίηει τθν απαιτοφμενθ άνεςθ. 
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 Ωςτόςο, πζραν τθσ κλαςικισ καταςκευισ του, βλζπουμε κατά καιροφσ διάφορεσ 

παραλλαγζσ ςτο πατρόν του ςυγκεκριμζνου ςακακιοφ, όπου για παράδειγμα ζχουμε 

κανονικι ραφι ρεντιγκότα εμπρόσ και πίςω ςτο κορςάη, ι και πλαϊνι, είτε μία μικρι 

οριηόντια πζνςα ςτο μανίκι για καλφτερθ εφαρμογι ςτον αγκϊνα. Με τον τρόπο αυτό 

βλζπουμε ότι θ boxy γραμμι του μετατρζπεται ςε πιο εφαρμοςτι, κακϊσ ο απϊτεροσ 

ςτόχοσ του ςακακιοφ παραμζνει θ εφκαμπτθ και άνετθ γραμμι του. 

  

Εικ.3: Ραραλλαγζσ ςτο ςχεδιαςμό του προτφπου. Θ μιςι πζνςα ςτικουσ χρθςιμοποιείται ςε 

περιπτϊςεισ ςωματότυπου με μεγάλο ςτικοσ. 

 

Πηγζσ/Αναφορζσ: 

Aldrich W., (2005), Σχεδίαςη & Κοπή Γυναικείων ροφχων, Αθήνα: IΩΝ. Σελ, 144-145. 

https://www.vogue.co.uk/article/coco-chanel-chanel-jacket-story-film 

https://www.youtube.com/watch?v=UIYSW9_CCCI 

 

  

https://www.vogue.co.uk/article/coco-chanel-chanel-jacket-story-film
https://www.youtube.com/watch?v=UIYSW9_CCCI
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2o Κεφάλαιο: Blazer 

 

 Ιςτορικά 

Ο όροσ “blazer” προζρχεται από τα κόκκινα blazers του Lady Margaret Boat Club (1825), το 

κλαμπ κωπθλαςίασ του St. John's College, Cambridge. Ιταν από κόκκινθ μάλλινθ φανζλα. 

Στθ ςυνζχεια ο όροσ χρθςιμοποιικθκε2 προκειμζνου να περιγράψει οποιοδιποτε 

χρωματιςτό φανελζνιο ςακάκι για κρίκετ, τζνισ, ι άλλο άκλθμα, ι τελικά για ζνδυμα 

παραλίασ. 

Ωςτόςο, κεωρείται ότι μάλλον ο ςφγχρονοσ όροσ περιγράφει περιςςότερο το reefer Jacket, 

που φοριόταν από ναυτικοφσ ςε δφςκολεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, όταν μάηευαν τα πανιά τουσ. 

Τα ςακάκια αυτά αρχικά είχαν μαφρα κοκάλινα κουμπιά. Σιμερα, το blazer, μζςα από τισ 

παραπάνω επιρροζσ, εξελίχκθκε ςε ζνα μάλλινο ςακάκι, ςε ςκοφρο μπλε χρϊμα με μόνο ι 

διπλό κοφμπωμα και μεταλλικά κουμπιά (εικ.4). 

 εικ.4    εικ.5 

 

Στθ δεκαετία του 60 κακϊσ και κατά τθν αναβίωςθ του Mods Look ςτα τζλθ του 70 γίνονται 

«Μόδα» τα ριγωτά μπλζιηερ που φοροφν οι Mods. Τα ςακάκια αυτά φζρουν ςυνδυαςμό 

από 3 χρϊματα ρίγεσ διαφορετικοφ πάχουσ, με τρία κουμπιά εμπρόσ ςε μονι ςειρά, 

ςχιςίματα ςτισ πλαϊνζσ ι το κζντρο πίςω, και μανςζτεσ με πολλά κουμπιά (εικ.5). Ρολλά 

γνωςτά ςυγκροτιματα τθσ εποχισ φοροφςαν blazers: The Rolling Stones, The Beatles,  The 

Animals,  The Troggs. Αρχικά τα ςακάκια αυτά ιταν ριγζ ενϊ αργότερα φζρουν ζνα 

ανοιχτόχρωμο τελείωμα ςτον ποδόγυρο τα μανίκια τθ μόςτρα και γφρω από τον γιακά. 

                                                             
2 Daily News, 22 August 1889 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Margaret_Boat_Club
https://en.wikipedia.org/wiki/St._John%27s_College,_Cambridge
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Animals
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Animals
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Animals
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Troggs
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Daily_News_(UK)
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  Ζωσ το 2000, τα blazer υιοκετικθκαν ωσ βαςικό κομμάτι τθσ γυναικείασ γκαρνταρόμπασ, 

ςε διάφορα μικθ, με γυριςμζνα μανίκια και ςε διάφορα χρϊματα. Βαςικό χαρακτθριςτικό 

ωςτόςο παραμζνει το μάλλινο φφαςμά του και ο ςπορ χαρακτιρασ του. 

 

 Η γραμμή του 

Το blazer πζρα από το παραδοςιακό κόψιμό του, εμφανίηεται ςε παραλλαγζσ, ανάλογα με 

τισ εφαρμογζσ που επικυμοφμε, κυρίωσ πάνω ςτο γυναικείο ςϊμα. Ζνα κλαςικό blazer ζχει 

γιακά πζτο, θ γραμμι ςτυλ του πζτου κάνει μία χαρακτθριςτικι γωνία, ζχει δφο εμπρόσ 

κάτω τςζπεσ με καπάκια και μία μικρι λοξι ςτο ςτζρνο (από τθ μία πλευρά), κζςθ όπου 

τοποκετείται ζνα μικρό μαντιλι. Ωςτόςο, αυτά τα χαρακτθριςτικά του μετατρζπονται, 

ανάλογα με το ςχζδιο (εικ 6). 

 

 

εικ.6  

Θ ραφι ρεντιγκότα είναι θ κλαςικι ραφι ςτο μπλζιηερ, θ οποία είτε βρίςκεται ςτο κζντρο 

εμπρόσ είτε ςτο πλάι και το ίδιο ακολουκεί και πίςω. Συμπλθρωματικά μποροφμε να 

προςκζςουμε μία πζνςα μζςθσ ι μία μιςι πζνςα ςτικουσ όταν πρόκειται για γυναικείο 

μπλζιηερ (εικ7). 
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εικ.7 

Κατά τθν καταςκευι του, είναι ςθμαντικό να ςχεδιάςουμε τισ εφαρμογζσ του, τόςο ςτο 

κορςάη, όςο και ςτο μανίκι, ενϊ μποροφμε να εφαρμόςουμε τθ λογικι του πλαϊνοφ 

κομματιοφ, το οποίο κα κοπεί λοξά προκειμζνου για καλφτερεσ εφαρμογζσ. 

Εικ.8 Το πατρόν 

 

 

 

Πηγζσ/Αναφορζσ: 

Aldrich W., (2005), Σχεδίαςη & Κοπή Γυναικείων ροφχων, Αθήνα: IΩΝ. Σελ, 146-151. 

  



ΤΕΛ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ –-ΤΜΘΜΑ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΕΝΔΥΣΘΣ 

ΜΑΚΘΜΑ : Σχεδιαςμόσ & Μετατροπή ςε πατρόν                                          ΕΞΑΜΘΝΟ 5ο 

ΕΛΣΘΓΘΤΛΑ: Βενετία Κουτςοφ, Ενδυματολόγοσ/Σχεδιάςτρια, κακθγιτρια Εφαρμογϊν. 

 
 

8 
 

 

3o Κεφάλαιο: το Σμόκιν3 (smoking) 

 

Το ςμόκιν είναι ζνα επίςθμο, μετρίου μικουσ, ζνδυμα ςυνικωσ από βελοφδο ι μετάξι ι 

ζναν ςυνδυαςμό των δφο, με ζναν χαρακτθριςτικό γιακά που ουςιαςτικά αποτελεί 

ςυνζχεια του πζτου, γυριςμζνα μανίκια και κουμπιά εμπρόσ ςε μονό κοφμπωμα. 

Το ςακάκι ςμόκιν ςχεδιάςτθκε ωσ ζνδυμα το οποίο προορίηονταν για τουσ άνδρεσ που 

κάπνιηαν. Ιταν αρχικά ζνα ςακάκι με ουρά, που ςτθ ςυνζχεια απλοποιικθκε και 

τυποποιικθκε ωσ ζνα επίςθμο ζνδυμα χωρίσ ουρά, κατά το παράδειγμα του τότε πρίγκιπα 

και αργότερα βαςιλιά Εδουάρδου VII.  

Στα 1850 το ςακάκι ςμόκιν ορίςτθκε ωσ ζνα είδοσ ρόμπασ για το ςπίτι (Gentlemen's 

Magazine of London), από ακριβό φφαςμα βελοφδο ι μερινόσ4, με φόδρα χρωματιςτι και 

ςτολιςμζνο με περίτεχνο κοφμπωμα όπωσ τα βραδεμβοφργια5. Το ζνδυμα αυτό 

κεωροφνταν πολυτελείασ και λίγοι μποροφςαν να το αγοράςουν (λόγω του ακριβοφ του 

υφάςματοσ) και για το λόγο αυτό οι πλοφςιοι αρζςκονταν να ποηάρουν ςτα πορτραίτα τουσ 

φορϊντασ αυτό το πολυτελζσ ζνδυμα ςπιτιοφ. 

Από αυτό το μεταξωτό ζνδυμα ςπιτιοφ προζκυψε αργότερα το κοντό ςμόκιν ςακάκι. Πταν 

ςτα μζςα του 19ου αιϊνα το κάπνιςμα ζγινε Μόδα ςτθν Αγγλία, το ςμόκιν χρθςίμευε ωσ το 

ζνδυμα που φοροφςε ο άνδρασ που ζβγαινε να καπνίςει. Π ςτόχοσ ιταν να απορροφά τον 

καπνό και να προςτατεφει το κανονικό του ςακάκι από τισ ςτάχτεσ. 

Το ςακάκι ςμόκιν υπιρξε ιδιαίτερα δθμοφιλζσ κατά το 1ο μιςό του 20ου αιϊνα, κακϊσ ιταν 

ςυνϊνυμο τθσ κομψότθτασ, τθσ πολυτζλειασ, αλλά και τθσ άνεςθσ. Φορζκθκε και ζγινε 

κατά καιροφσ Μόδα από ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ, όπωσ ο Cary Grant και ο Frank 

Sinatra, ενϊ από τα μζςα του 20ου αιϊνα, περιορίςτθκε θ χριςθ του ωσ ζνα τυπικά επίςθμο 

ζνδυμα. 

Μπορεί το ςμόκιν να είναι ζνα επίςθμο ανδρικό ςακάκι, αλλά ο γιακάσ του με το ίδιο 

όνομα, μπορεί να ςυνδυαςτεί και με πιο ςπορ ςακάκια. Κεωρείται ιδιαίτερα κολακευτικόσ 

ςτα γυναικεία ςακάκια, λόγω του αρμονικοφ αγκαλιάςματοσ του λαιμοφ και τθσ ςυνζχειάσ 

του ςτο ντεκολτζ. Ρολφ ςυχνά ο γιακά του είναι ςε άλλο φφαςμα από το ςϊμα, ςυνικωσ 

ςατζν. Οι τςζπεσ είναι «φιλζτο» με καπάκι και είναι δφο. Σατζν μπορεί να είναι και οι 

γραμμζσ του φιλζτου ςτθν τςζπθ, όπωσ και τα κουμπιά ςτα μανίκια (εικ. 9).

                                                             
3 Ο όροσ Σμόκιν (Le smoking) χρθςιμοποιείται ςε αρκετζσ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ (γαλλικά, γερμανικά, κ.α) για να 
περιγράψει το ζνδυμα το οποίο ςτισ αμερικάνικεσ πθγζσ αναφζρεται ωσ “tuxedo”και οι Άγγλοι ονομάηουν 
“dinner jacket”. 
4 Μαλλί μερινό (merinos): ποικιλία μαλλιοφ υψθλισ ποιότθτασ που προζρχεται από τθν ομϊνυμθ ποικιλία 
προβάτου, το οποίο αρχικά εκτράφθκε ςτθ νοτιοδυτικι Λςπανία (12οσ αι. μ.Χ) και ςτθ ςυνζχεια και μζχρι 
ςιμερα, ςτθν Αυςτραλία και Νζα Ηθλανδία. 
5 Brandebourgs: είδοσ κουμπϊματοσ που ζφεραν οι ςτολζσ των γερμανϊν ςτρατιωτϊν και ςτθν απλοποιθμζνθ 
του μορφι κυμίηει το κοφμπωμα των μοντγκόμερι. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gentlemen%27s_Magazine
https://en.wikipedia.org/wiki/Gentlemen%27s_Magazine
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εικ.9. κλαςικόσ ςμόκιν γιακάσ

 To πατρόν του (εικ.10) 

  

 

Πηγζσ/Αναφορζσ: 

Aldrich W., (2005), Σχεδίαςη & Κοπή Γυναικείων ροφχων, Αθήνα: IΩΝ. Σελ, 132-133. 
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4o Κεφάλαιο: Το ςακάκι Spencer (mess jacket) 

 

To Spencer είναι ζνα κοντό (ςτο φψοσ τθσ μζςθσ) με διπλι ςειρά κουμπιϊν ςακάκι. 

Ρροζρχεται από τα 1790 και πιρε το όνομα του από τον Άγγλο πολιτικό George Spencer. 

Ιταν ζνα μάλλινο φράκο χωρίσ τθν ουρά του. Υιοκετικθκε από τουσ Βρετανοφσ 

αξιωματικοφσ του ςτρατοφ ςε επίςθμα γεφματα και για το λόγο αυτό ονομάςτθκε mess 

jacket6. (εικ.11) 

εικ 11. Σακάκι του Ναυτικοφ ςτα 1900  

 

Το ςακάκι Spencer ζγινε Μόδα ςτθ γυναικεία ενδυμαςία κατά τθν περίοδο τθσ 

Αντιβαςιλείασ (1790-1820) και κατά το ςτυλ τθσ Αυτοκρατορίασ. Ιταν ζνα κοντό ςτενό 

ςακάκι, το οποίο φοριόταν ωσ ηακζτα και το τελείωμά του ιταν λίγο πιο πάνω από τθ 

γραμμι τθσ μζςθσ (εικ.12). H γραμμι του ακολουκοφςε αυτι του φορζματοσ. Ρολλζσ 

φορζσ υπιρχε μία μιςι μπάςκα ςτο πίςω μζροσ του κορςάη. 

  

εικ.12. Spencer ςακάκι, εποχι Αντιβαςιλείασ (Regency). 

                                                             
6 Mess hall: ο χϊροσ εςτίαςθσ του ςτρατοφ. 
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Θ χριςθ του όρου ςυνεχίςτθκε και κατά τον 19ο αιϊνα, για να περιγράψει οποιονδιποτε 

τφπο κοντοφ ςακακιοφ. Στθν Αυςτραλία & Νζα Ηθλανδία ο όροσ χρθςιμοποιικθκε για να 

περιγράψει ζναν τφπο ηεςτοφ εςϊρουχου. Γι’ αυτόν το λόγο και ςιμερα, αν και γενικά 

περιγράφει το κοντό ςακάκι, πολλζσ φορζσ είναι ςυνϊνυμο τθσ πλεκτισ ςτενισ ηακζτα

του γιλζκου. Το spencer  φορζκθκε από τουσ άνδρεσ ωσ επίςθμο ζνδυμα ςτισ δεκαετίεσ 20 

& 30, (εικ. 13) ενϊ το ςυναντάμε και ςτα 50s, με πεςμζνουσ ϊμουσ και ¾ μανίκι, κάτω από 

τισ επιταγζσ του Dior, ωσ κομμάτι τθσ γυναικείασ γκαρνταρόμπασ. Από το τελείωμά του ςτθ 

μζςθ, μποροφςε να ζχει και μπάςκα, 20 εκ περίπου κάτω από τθ μζςθ (εικ. 14). 

 

                 

εικ. 13. Σακάκι spencer ςτα 1930                   εικ. 14. Σακάκι spencer του Christian Dior 

 

Στθ δεκαετία του 80, ωσ κομμάτι τθσ γυναικείασ γκαρνταρόμπασ ςυνδυαςμζνο με 

παντελόνι μπάγκι ι πζνςιλ φοφςτα και ιδιαίτερα τονιςμζνουσ ϊμουσ, ζδινε μία αίςκθςθ 

δυναμιςμοφ ςτο γυναικείο ςϊμα. 
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εικ.15. 80s YSL spencer smoking jacket 

 

 Η γραμμή του 

Το ςακάκι spencer είναι ζνα ζνδυμα ςτενισ γραμμισ, που ςτυλιηάρεται ςτο ςϊμα με τθ 

βοικεια πενςϊν, ενϊ ςτο φψοσ τθσ μζςθσ όπου τελειϊνει, είναι ςτενό. Μπορεί να ζχει 

γιακά πζτο ι ςμόκιν, μονι ι διπλι ςειρά κουμπιϊν. Συνικωσ είτε ζχει μία λοξι τςζπθ ςτο 

ςτικοσ, κζςθ για το μαντιλι, είτε θ τςζπθ παραλείπεται.  

 

 
εικ.14. 

 

 

Αναφορζσ: 

Aldrich W., (2005), Σχεδίαςη & Κοπή Γυναικείων ροφχων, Αθήνα: IΩΝ. Σελ, 145-149. 
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5o Κεφάλαιο: Jean Jacket 

 

 

 

Το jean jacket, αλλιϊσ Denim Jacket, είναι ζνα εμβλθματικό πλζον ζνδυμα τθσ casual & 

unisex γκαρνταρόμπασ, το οποίο εμφανίςτθκε ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ ςτα τζλθ του 19ου 

αιϊνα. Το ςυναντάμε επίςθσ ωσ Trucker Jacket και είναι φτιαγμζνο από ντζνιμ φφαςμα. 

Αρχικά ςυνόδευε το τηθν παντελόνι, ωσ ροφχο εργαςίασ, που φοροφςαν οι εργάτεσ ςτον 

ςιδθρόδρομο και τα ορυχεία τθσ Δφςθσ, ενϊ αργότερα κακϊσ προβλικθκε αρκετά ςτισ 

ταινίεσ western από τουσ cowboys, ζγινε ιδιαίτερα δθμοφιλζσ και υιοκετικθκε-όπωσ και τα 

τηθνσ- από τθν επαναςτατθμζνθ νεολαία τθσ εποχισ. 

 Το 1ο καταγεγραμμζνο τηάκετ αποδίδεται ςτον επίςθσ δθμιουργό του ντζνιμ 

παντελονιοφ Levi Strauss, δζκα χρόνια αργότερα από τα τηθνσ, περί τα 1880. 

 Στα 1905 κυκλοφορεί ςτθν αγορά για πρϊτθ φορά , το 506 ΧΧ από τθν Levi Strauss 

& Co. 

 Στα 1931 θ εταιρεία Lee λανςάρει ςτθν αγορά το 101J γνωςτό ωσ Slim, που μοιάηει 

περιςςότερο με το ςθμερινό και είναι ελαφρϊσ πιο κοντό και ςτενεφει ςτο 

τελείωμα. Αργότερα, ςτθν παραλλαγι του με κοτλζ γιακά, κα κάνει κραφςθ με το 

όνομα «Rider». 

 Στα 1948 θ Wrangler κα λανςάρει το 11MJ, αρχικά με κουμπιά εμπρόσ και ωσ το 

1950 κα αντικαταςτακοφν με φερμουάρ. 

 Στα 1953 θ LS & Co κα λανςάρει το 507με διπλζσ τςζπεσ εμπρόσ, ενϊ τρία χρόνια 

νωρίτερα είχε κυκλοφοριςει ζνα πιο γυναικείο μοντζλο, πιο ελαφρφ ςτο φφαςμά 

του, που φοριόταν όμωσ και από άνδρεσ. 

 Θ LS & Co, ςτα 1962, κα κυκλοφοριςει το 557ΧΧ, το οποίο μοιάηει με το ςθμερινό, 

γνωςτό και ωσ trucker Jacket, λίγο πιο ςτενό, με δφο μπροςτινζσ τςζπεσ, τριγωνικζσ 

ραφζσ εμπρόσ και άνοιγμα ςτα μανίκια. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Levi_Strauss
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Levis 506XX 1905 

 

   
Lee Rider Jacket                                                     Wrangler 11MJ 1948 
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Σχεδιαςμόσ-ανάλυςθ του πατρόν του & τεχνικό ςκίτςο. 

 

 

 

 

 

 


