
Klasicizem (1785 -1815) 

 Oblačila so postala enostavnejša, udobnejša, bolj praktična in so zajemala 

širši sloj ljudi.  

 Meščanski način oblačenja brez pretiranega okraševanja je začelo 

povzemati tudi plemstvo. 

 Pojavile so se prve trgovine s konfekcijo.  

 V času revolucije so ženske odvrgle steznike in tako se je razširila moda 

preprostih, pod prsmi prevezanih belih srajčk, ki so spominjale na antična 

oblačila.  

 Moški so nosili frak, telovnik in podkolenske hlače. 

 Ženske čevlje so nadomestili z nizkimi copati ali s sandali z jermeni po 

antičnem vzoru. Tudi moški so nosili nizke čevlje brez pet, ki so jih 

zavezovali s pentljami. 

 

Romantika: 1820-1850  

 FRAK:  Najprej je bil frak jahalni suknjič. 

 Po letu 1800 sta k fraku sodila obvezna sprehajalna palica in cilinder, pod 

frakom pa so si gospodje nadeli steznik za čim bolj ozek pas.  

 Pri nas ga je nosil tudi France Prešeren.  

 Od 20. stoletja naprej živi frak le za najbolj slovesne prireditve, 

diplomatske sprejeme, nosijo ga simfoniki, igralci v plesnih predstavah, 

kabaretih…  

 Še vedno pa ostaja kralj moške garderobe. 

 

Obdobje 19. in 20. stoletja 

 Najprej so se nosile prozorne srajce in tunike, pas pa je bil dvignjen tik 

pod prsi.  

 Po prvi svetovni vojni so bile značilne srajce in predvsem oblačila manj 

strogih oblik. 

 Krila so se še vedno krajšala. 

 Pojavljala pa so se tudi oblačila, ki so jih lahko nosile tako ženske kot 

moški. 

 



jeans 

 Leta 1837 so bile izdelane prve kavbojke iz modrega jeansa.  

 Delavci so ga dolgo nosili, ker je material zelo močan in se ni dolgo izrabil.  

 Blago je bilo navadno pobarvano z indigo, barvo so pridobivali iz rastlin v 

Ameriki in v Indiji. 

 Kasneje so oblačila uporabljali kopalci zlata, kavboji itd. 

 Danes pa je jeans prisoten po vsem svetu. 

 

Iz kje izvira ime jeans za to vrsto blaga? 


