Tartalom
1.

fejezet: A kapszula gardrób jellemzői

2.

fejezet: A bőrönd kapszula tervezése

3.

fejezet: Alapdarabok kiválasztása

4.

fejezet: fejezet: A bőrönd kapszula összeállítása

5.

Fejezet: Utazólista

6.

fejezet: Rólam

2

A kapszula gardrób
Ha már olvastad a kapszula gardróbról szóló
e-bookomat, akkor ismered a kapszula
kialakításának alapelveit, de talán akkor sem
árt az ismétlés.
Ha most találkozol ezzel először, íme egy kis
áttekintés.
A „capsule wardrobe” kifejezés, mely
kapszula gardróbnak fordítunk (de talán
alapruhatárként jobban kifejezi a jelentése
mögött rejlő tartalmat), eredetileg Susie Faux,
angol divat tanácsadótól származik, még az
1970-es évekből. Az alapruhatár az ő
értelmezése szerint olyan klasszikus
ruhadarabokból áll, melyek nem mennek ki a
divatból, és jól kombinálhatók egymással.

A capsule wardrobe elmélete akkor vált
igazán gyakorlattá, amikor Donna Karan
divattervező 1985-ben megalkotta a „Seven
Easy Pieces” elnevezésű kollekcióját, melynek
reklám üzenete az volt, hogy néhány
megfelelő ruhadarabra egy egész gardrób
könnyedén felépíthető. A mélyebb üzenet
azonban ennél sokkal fontosabb,
nevezetesen, hogy a női ruhatárnak nem a
legutolsó divat szerinti darabokból kell állnia,
inkább egy személyes stílust kell tükröznie. Ez a
gondolat 1985-ben forradalminak tűnt és
tulajdonképpen a személyes stílustanácsadás,
mint szakma e gondolat nyomán jött létre.
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A kapszula gardrób akkor jó, ha egyedi, vagyis
a te életstílusod, életmódod, a te ízlésed és
stílusod az alapja, darabszáma is a te
igényeidhez igazodik, ne legyen kevesebb, mint
ami az életmódodnak megfelel, de több se
legyen annál, mint ami szükséges.
1.

Színek

A kapszula gardróbnak néhány bázisszínre kell
épülnie. Ezek között jó, ha van 1-2 semleges szín,
amely minden más színnel jól működik és 1-4
élénkebb szín, amely egymással is harmonizál.
(Legjobb, ha a színtípusodnak megfelelő
színeket választasz (amennyiben ismered
azokat), ezek ugyanis garantáltan illenek
egymáshoz).
2. Szabásvonalak
A szabásvonalak terén mindenképpen az
egyszerű, letisztult megoldásokat érdemes
keresned, hozzátéve, hogy a testalkatod
sajátosságait is figyelembe kell venned a
ruhadarabok kiválasztásánál.
Nyaraláskor általában a kényelem és a
praktikum a legfontosabb szempont.
3. Stílus
Ebben az esetben a nyaralás jellege és a
személyiséged fogja meghatározni, hogy a
kapszuládnak milyen lesz a stílusa. Utazáskor
leginkább a sportos stílus lehet az alap, amelyet
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a kiegészítőkkel teheted egyedivé. A jól
működő kapszulákhoz nélkülözhetetlenek a
kiegészítők. A kendők, láncok, karperecek,
fülbevalók, táskák, övek és más kedvedre való
apróságok visznek életet a kapszuládba.
Bőrönd kapszula
A nyaraláshoz összeállított kapszula
szempontjait a későbbiekben részletesen
taglaljuk. Mivel egy speciális kapszuláról van
szó, előfordulhat, hogy egy-két darabot most
fogsz beszerezni hozzá.
Azt javaslom, előbb alaposan gondold át, hogy
mit is szeretnél magaddal vinni és nézz körül a
gardróbodban. Csak azokra a darabokra
ruházz be, amelyek valóban hiányoznak a
szekrényedből, és úgy válassz új holmit, hogy
azokat a nyaralás után is használni tudd majd.
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A bőrönd kapszula
tervezése
A kapszula gardrób tervezése kapcsán már
sokszor, sok helyen leírtam, hogy mindig a saját
igényeink szerint kell összeállítanunk azokat,
nincs konzerv megoldás.
Nézzük meg, hogy nyaralás előtt mit is kell
végiggondolnod, mielőtt nekilátsz a
ruhadarabok kiválasztásának!
Kiindulópont lehet a ruhatár összeállításánál,
hogy mennyi és milyen utazótáskát, vagy
bőröndöt viszel magaddal. Ezt befolyásolhatja
például az utazás formája. Repülővel, vonattal,
busszal, vagy saját kocsival utazol?
A tömegközlekedés kicsit körülményesebb, így
gyakran lemondunk arról, hogy túl sok
csomagot cipeljünk magunkkal.
Általánosságban elmondható, hogy minél
kevesebb ruhából tudsz öltözködni, annál jobb.
A jól variálhatóság ezért nagyon fontos
szempont, de természetesen bele kell
kalkulálnod azt is, hogy egy hosszabb utazás
alatt a ruháidba beleizzadsz,
bepiszkolódhatnak, így a variálhatóság nem az
egyetlen szempont.
Nézzük tehát, hogy milyen befolyásoló
tényezőket kell végiggondolnod:
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Hová utazol?
Trópusi, vagy mediterrán tengerpartra, Balaton
partra, hegyvidékre, valamelyik nagyvárosba,
netán egy tanyára?
Időjárás
Milyen ott az időjárás abban az időszakban,
amikor ott fogsz tartózkodni? Nem mindegy
például, hogy egy mediterrán tengerpartra
utazol, ahol egyenletes, kiszámítható az idő
nyáron, vagy a Balaton partjára visz az utad,
ahol bármilyen időjárás előfordulhat
főszezonban is.
Időtartam
Mennyi időre utazol? Néhány nap? Egy hét?
Két hét? Olyan szerencsés vagy, hogy ennél is
hosszabb időre tervezed a nyaralást?

Milyenek lesznek a körülmények?
Szállodában, apartmanban, kempingben fogsze megszállni? Lesz-e lehetőséged, vagy kedved
közben mosni, vagy mosatni?

Milyen lesz a programod?
Arra vágysz, hogy naphosszat fekhess a
vízparton, vagy lubickolj a vízben? Szereted, ha
változatos a programod és a strandolás mellett
városnézést, kirándulásokat és esti programokat
is tervezel?
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Alapdarabok
kiválasztása
Ahogy az előzőekből láthatod, a nyaralós
kapszula kialakítása sok szempont figyelembe
vételével készül.
Amit általános „szabályként” elmondhatunk,
hogy, mint minden kapszula gardrób, úgy a
nyaralós kapszulád is alapdarabokra épül.
A következőkben egy olyan kapszula gardrób
kialakításán kalauzollak végig, amely egy
változatos, sokféle programot magában foglaló
nyaraláshoz ideális, de természetesen neked a
saját kapszulád kialakításán kell dolgoznod és
az itt olvasható, látható példákat csupán
ötletekként, vagy inspiráció gyanánt használd.
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Chino
Egy semleges színű, lezser szabású nadrág szinte
kihagyhatatlan eleme egy nyaralós, utazós
kapszulának. Bármely színnel párosítható és
sokféle programhoz használható alap.
Nézzük meg, hogy mit hozhatunk ki egy ilyen
nadrágból!
A lezser szabású chinot ezerféle variációban
viselheted. Felveheted akár a fürdőruhád
felsőjével, arra rávehetsz pl. egy fehér inget, de
az inget önmagában is viselheted a chinoval. A
szettet egy kulturális program, vagy egy esti
városi séta alkalmával kiegészítheted például
egy navy blézerrel. Farmer dzsekit is felvehetsz
hozzá és a az ing helyett viselheted a kedvenc
pólóddal is.
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Len ing
A len ing szellős, laza, semleges ruhadarab.
Gyakorlatilag bármihez viselheted, csak egy kis
fantázia kell hozzá. A szafari stílustól a klasszikus
eleganciáig minden stílusba belefér és még
strandruhaként is funkcionálhat.
Ami a színét illeti, én fehérben gondolkodom,
de bármilyen színe lehet, csak az a lényeg,
hogy mindazzal viselni tudd, amivel szeretnéd.
A len ing gyűrődik, így, ha nem tudsz
megbarátkozni a redőkkel, amelyekkel
egyébként a len esetében egyáltalán nem kell
foglalkoznod, akkor válassz helyette kevésbé
gyűrődő, de szellős anyagból készült inget,
vagy vigyél magaddal vasalót… 

14

15

Póló ruha
A polóruha önmagában egy remek sportos és
kényelmes darabja a nyaralós kapszulának, de
kiegészítőkkel egészen új dimenziókba
helyezheted.
Hűvösebb napokon rétegesen öltözve
ráveheted a bőröndben található fehér inget
és egy pulóvert, vagy egy farmer dzsekit, a
nyakadba köthetsz egy sálat és belebújhatsz a
vízálló tornacipődbe…
Kánikulában szandállal és egy szalmakalappal
stílusosan indulhatsz a tópartra, ha pedig
strandolás közben megéhezel, a pólóruhát a
fürdőruhára húzva szalonképes leszel az
étteremben is. 
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Farmer dzseki
Kimaradhat-e egy nyaralós kapszula
gardróbból a farmer dzseki? Az enyémből
biztosan nem, hiszen elnyűhetetlen a szó szoros
és átvitt értelmében, ezen kívül remek
lehetőség a réteges öltözködésre.
A klasszikus farmer dzseki helyett persze
választhatsz színeset, hímzettet, csipkéset, vagy
mintásat, amilyet találsz a gardróbodban.
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Stóla
Egy nagy méretű kendő felbecsülhetetlen
értéke a nyári kapszuládnak. Én általában
többet is magammal viszek. Csak néhány érv
amellett, hogy véletlenül se hagyd otthon:
• megvéd a tűző napsütéstől
• kis helyen elfér
• használhatod strandruhaként
• melegít, ha az esti séta közben lehűl a
levegő
• a Balatonnál, egy hűvösebb nyári napon a
nyakadat védi a széltől és remek párja a
farmer dzsekinek
• helyettesítheted vele az öveidet
• a hajadba kötheted
• egy díszesebb stólával egy egyszerű
öltözetet is elegánssá tehetsz egy kulturális
programra, partira, vacsorára
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Hogy viseld?
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A bőrönd kapszula
Nemrég egy hosszú hétvégére 16 ruhadarabot
vittem magammal, így most egy 16 darabos
kapszulát állítottam össze a példa kedvéért.
A kapszulába természetesen beletettem az
előzőekben taglalt alapdarabokat is.
A jellemző színek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rózsaszín
farmer kék
fekete
fehér
bíbor
bézs
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A példában összeállított 16
darabos kapszulából 16
szettet állítottam össze a, de
kis kreativitással akár még
egyszer ennyi variációt is
létrehozhatnék. Hosszabb
nyaraláshoz természetesen
ennél több ruhát is vihetsz,
lényeg, hogy kombinálni
tudd az alap darabokkal.
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Utazólista
Nálam jól bevált módszer, hogy van egy
utazólistám, amit mindig előveszek
készülődéskor. Természetesen az utazólista is
egyénenként változik, de talán segít a
gondolkodásban, ha átnézed, hogy nekem
melyek a nélkülözhetetlen kellékeim a
nyaralások során. Korábban előfordult, hogy
ezek közül egyik-másik otthon maradt, ami
okozott kellemetlen perceket, vagy utánajárást:
•
•
•

kényelmes cipő,
vízálló cipő,
strandpapucs

•
•
•
•
•

valamilyen fejfedő, és kendő, ami megvéd
az erős napsütéstől
fürdőruha 
UV szűrős krém
napszemüveg
strand törölköző

•
•

1-2 melegebb holmi
esernyő

•
•
•
•

könyv
toll
fontosabb gyógyszerek, vészhelyzetre
telefon töltő

Számos olyan dolog is akad, amit az utazás
során könnyű beszerezni, így fogkrémet,
tusfürdőt, egyéb pipere dolgot a nyaralás
helyén is általában be lehet szerezni, felesleges
cipelni, ha busszal, vonattal, vagy repülővel
utazol. Ezekről is érdemes listát írni.
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Rólam
Keszler Ágnes vagyok, kommunikációs
szakember és stílustanácsadó, 25 éve
foglalkozom a kommunikáció különböző
területeivel.
Eddig megjelent e-könyveim:
https://www.kommunikaciostilus.hu/tudastar/

• ELLA STÍLUSKÖNYVE, amely a stílusos
megjelenés átfogó ismertetője.
©Ella stíluskönyve, 2015.
ISBN978-963-12-2045-2
• KAPSZULA GARDRÓB, amely a
praktikus, könnyen átlátható, személyre
szabott ruhatár kialakításához nyújt
segítséget.
©Tudatos kapszula gardrób, 2021.
ISBN 978-615-01-0942-8
•A NŐK ARCKÖNYVE a női arc
jellegzetességeire koncentrál és
körüljárja az ezzel összefüggő
tudnivalókat a hajformán, a hajszínen, a
sminktechnikákon és sminkszíneken át a
szemüvegkeret kiválasztásáig.
©A nők arckönyve, 2021.
ISBN 978-615-01-3646-2
• 40+ STÍLUSKÖNYV a negyven feletti
korosztályok öltözködési problémáira
keresi a választ.
©40+ stíluskönyv, 2022.
ISBN 978-615-01-5299-8
e-book (PDF, 66 oldal)
28

Tervezzünk együtt
Remélem ebben az e-bookban sikerült
elegendő munícióval felvérteznem téged,
hogy nekiláss megtervezni a bőrönd
kapszuládat!
Ha úgy érzed, hogy további segítségre van
szükséged, szeretnél eljönni hozzám
stílustanácsadásra, keress meg:

+36 20 475 4977
info@kommunikacio-stilus.hu
https://www.kommunikacio-stilus.hu

https://www.facebook.com/kommunikacioesstilus
https://www.instagram.com/keszler_agnes/

Tilos a kiadvány bármely részletét a szerző
írásos engedélye nélkül, bármely
technikával sokszorosítani, illetve
terjeszteni. A kiadvány tartalmának
felhasználása a szerző írásos engedélye,
vagy a forrás megjelölése nélkül tilos!
©Bőrönd kapszula nyaraláshoz, 2022.
29

