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В СУЧАСНОМУ ЖІНОЧОМУ ОДЯЗІ 
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Улюблений дизайнерами «oversize» зміцнив завойовані в минулих 

сезонах позиції. У 2017-18 роках модні подіуми заполонили речі, які 

приховують обриси жіночої фігури – допомагають модельєрам створювати 

стильні розслаблені образи. Однією з найбільш трендових речей в стилі 

оверсайз залишилося пальто-кокон, навмисна безформеність якого 

підкреслює дівочу вразливість. Lanvin і Marcel Ostertag не бояться ефекту 

одягу «з чужого плеча». Останні колекції цих модних будинків підкреслюють, 

що пальто в стилі оверсайз – найпомітніша річ вашого образу. Смугасті і 

монохромні пальто від Lanvin настільки самодостатні, що дизайнери вписали 

їх лише найпростіші образи, не ризикуючи перевантажувати образ іншими 

деталями. А Marcel Ostertag романтизує пальто ніжних відтінків кемел і 

пісочного, поєднуючи їх з білим одягом м'якого силуету. 

Свобода стилю і свобода крою, комфорт і невимушеність – переваги 

одягу «oversize». Не здає позицій ось вже декілька сезонів підряд тренд на 

підкреслено вільний, навіть мішкуватий одяг лояльний до будь – яких типів 

фігур. Стиль «oversize» має магічну здатність: приховувати зайві кілограми у 

жінок, щедро обдарованих природою, і в той же час підкреслювати крихкість 

і витонченість мініатюрних пані. 

Дослівний переклад поняття «oversize» з англійського – "занадто- 

занадто великий". Стиль oversize – це навмисний вибір предметів гардеробу 

більшого розміру, ніж необхідно, або одягу, що має підкреслено вільний, 

мішкуватий крій. Об'ємні пальта-кокони, вільні, приховують чіткі контури 

тіла – джинси, светри, нібито запозичені з гардеробу бойфренда, – ось ключові 

деталі образу в стилі. 

Попри те, що термін "оверсайз" з'явився в модному лексиконі порівняно 

недавно, стиль цей має переконливу історію: ще в двадцятих роках ХХ 

століття дизайнери зробили революцію в гардеробі жінок. 

Після Першої Світової війни у світі моди почалися перетворення: вузькі 

корсети відслужили своє, з цієї миті широкі сукні і блузи стояли в програмі у 

дизайнерів. Поява нових витончених і повітряних матеріалів і тканин, таких 

як шифон, надихнула в подальші десятиліття до створення багатьох 

прекрасних образів в стилі оверсайз. Передусім в диких сімдесятих в моді були 

широкі сукні в стилі хіпі і брюки-кльош. У 1980-і і 1990-і роки стиль оверсайз 

досяг свого абсолютного піку завдяки хіп-хоп субкультурі. Багато відомих 

музикантів, артистів, співаків зробили всесвітнім трендом дуже збільшені 

штати, футболки і масивні ланцюги. Зірки хіп-хопу створили моду на 

безрозмірні спортивні костюми, більш ніж вільні джинси і величезні 

футболки. 

Як окремий яскраво виражений напрям моди, стиль oversize в одязі 
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з'явився на подіумі завдяки відомому кутюрье Такада Кэндзо. Він перший 

зробив спробу з'єднати в одязі традиційні мотиви європейської і японської 

культури. Узявши за основу тенденції західної моди, дизайнер збагатив їх 

елементами східної сукні кімоно. У результаті з'явилися незвичайні костюми 

вільного силуету, які створюють затишок і комфорт. 

Передусім, варто відрізняти речі в стилі оверсайз від речей, що просто 

мають більший розмір. Дизайнери, що створює одяг оверсайз, продумують 

крій, навмисно збільшуючи лише деякі його деталі – пілочки, спину, лацкани, 

кишені, рукави. Річ виглядає об'ємною, вільною, навіть мішкуватою, але при 

цьому не створює відчуття одягу з чужого плеча. 

Речі формату «oversize» підходять як великим, так і мініатюрним 

дівчатам. Якщо ви невдоволені якою-небудь частиною свого тіла, такі речі 

допоможуть красиво її задрапірувати і приховати недосконалість. Крихітність 

мініатюрних дівчат такий одяг лише підкреслить – навіть пальто oversize, не 

обтяжить фігуру, а лише посилить контраст між широкими рукавами і 

тонкими кистями, об'ємним подолом і витонченими ногами. 

Проте при виборі речі в стилі оверсайз не можна забувати, що в образі 

вона повинна виконувати соло. Якщо складати комплект з об'ємним пальтом 

в цьому стилі, або приміряти мішкуватий кардиган, слід пам'ятати: інші речі 

не мають бути об'ємними. Варто поєднувати кардиган oversize з джинсами 

скінні, об'ємний світшот з спідницею-олівець, пальто-кокон з сукнею-

футляром. 

Модні моделі пальта oversize дають простір для модної фантазії: вони 

можуть бути будь-якої довжини – укорочене, по коліна або максі. Рукави – або 

укорочені, завдовжки 3/4, або навмисне подовжені, закриваючі першу фалангу 

великого пальця. Що стосується матеріалів і фактур, то тут обмежень також 

немає – в моді твіди, кашемір, драпові або моделі з тканини букле. Колірна 

гамма: від ніжних пастельних відтінків(білий, вершковий, кава з молоком, 

рожева пудра, м'ятний, беж) до яскравих і насичених (яскраво-червоний, 

королівський синій, марсала, сірий, графітовий, пляшково-зелений, і, 

звичайно, класичний чорний). 

Одяг в стилі oversize легко вписується практично у будь-який гардероб і 

поєднується з одягом різних стилів. Красиво виглядає об'ємне пальто з речами 

класичного стилю. Модних рішень стилю оверсайз – тисячі, кожній жінці або 

дівчині неодмінно варто приміряти речі вільного крою, щоб належним чином 

оцінити їх комфорт і невимушену витонченість. 

Заявивши про себе всьому світу, стиль oversize став нестримно 

розвиватися, що відбилося в різних його проявах. Стилісти створюють не 

лише об'ємний одяг, але і речі з окремими надмірно збільшеними деталями 

костюма. Варіантів стильних моделей з'являється все більше з кожним днем. 


