Menyasszonyi méteráruk - vintage kelmék
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A Kis Brammer Méteráru üzlet egyedülállóságát Budapesten , s Magyarországon a
hernyóselymek példátlan árukészlete adja. Az öltözködés kultúrában valaha felhasznált
tisztaselyem-hernyóselyem kronológikus felvonultatása a tulajdonos személyes célja, így
felsorolást igényel a bemutatás.
Vékony vagy testes, matt vagy fényes, mintás vagy egyszínű, omlása vagy tartása legyen?
Modern és vintage fazonok kialakításához a hernyóselyemipar teljes reprezentációjából
válogathat üzletünkben.

- ESKÜVŐI MÉTERÁRUK és azok csoportosítása:
Lágy esésű, puha alapanyagok, amelyek könnyed vonalvezetésű, pillekönnyű ruhák
elkészítését szolgálják:
-hernyóselyem muszlin: avagy a &quot;selyem röpte&quot;- semmihez se hasonlítható
lágysággal, puhasággal bír. Nagyon vékony, nagyon áttetsző és azonnal szerethető. Omlós,
finom, decens, a francia elegancia nagykövete. A hernyóselyem muszlin a legvékonyabb típusú
selyem, alkalmas gyönyörű, könnyed esésű alkalmi-, esküvői-, valamint nyári terasz ruhák,
blúzok, szoknyák készítésére. Egyedisége abban rejlik, hogy több méter muszlinnak is alig van
súlya és terebélye, áthúzhatjuk a karikagyűrűnkön, megjelenése mégis fenséges, gazdag,
pazar. A muszlinból készített öltözékek sajátossága, hogy viselése közben a legkisebb
mozdulatra, vagy lágy szellőre csodálatosan hullámzani, élni kezd az anyag, átlátszósága pedig
sejtelmessé, porcelánszerűvé teszi a ruhát. Szemet gyönyörködtetően mozog a leheletnyi
vékonyságú textília, különösen több rétegben. Akik tengerparti esküvőt terveznek, szívesen
varratják menyasszonyi és menyecske ruháikat hernyóselyem muszlinból, mert egy 20 méterből
készült ruha is könnyedén szállítható, parányi helyet foglal a bőröndben. Az esküvő után
befesthető, így coctail ruhaként a továbbiakban is hordható.
Felülete eredetileg matt , csak annyi fénye van, amennyi a selyemszálak természetéből fakad.
Modern fazonú ruhaköltemények, mint a mieder részen raffolt, deréktájon szűk, majd lefelé
dúsan bővülő, valamint aszimmetrikus vállmegoldással, fodros újjal ellátott változatok
alapanyaga.
De az empire stílusú, mell alatt vágott ruhák készítéséhez is tökéletes választás, ezért a
20-as, 30-as évek után jelenleg, a Vintage korszakában is a reneszánszát éli. Puhasága,
omlása a hernyóselyem tüllel hasonlatos, de árban sokkal kedvezőbb, megfizethetőbb.

- hernyóselyem szatén: Amikor az igazi selyemre gondolunk, legtöbbször a szatén selyem
jut eszünkbe, sokan ezzel a típussal azonosítják a valódi selymet. A szatént is a szövése teszi

1/5

Menyasszonyi méteráruk - vintage kelmék

különbözővé a többi hernyóselyemtől. Jellegzetes magas fénye, lágy hullása az a tulajdonsága,
amelytől az alkalmi öltözetek elengedhetetlen darabjává teszi.
Páratlan és homogén fényessége csodálatosan finom eleganciát hordoz magában, a
legegyszerűbb ruhadarabok is igen mutatósak, ha szaténból készülnek. Bőrünkkel érintkezve
az igazi &quot;selymes&quot; tapintás érzetét keltik. Ez az oka annak, hogy régebben a
fehérneműipar is előszeretettel használta, illetve ágynemű alapanyagként is felhasználták.
Sajnos mára a műszálas szaténokat használja a konfekcióipar, amely révén minden olyan
tulajdonsága elveszik, melyet csak a hernyóselyemből szövött szatén képes nyújtani.
Különösen kellemes viselet, könnyen lélegzik, szellőzik az anyag, s lágyan simul körénk.

- hernyóselyem georgette: Nagyanyáink hernyóselyme a georgette. Változatai grammsúly
és a szálak sodrásától függőek. Minél jobban sodort a szál, annál strukturáltabb a felülete,
annál kevésbé gyűrődik. Ez a fizikai tulajdonsága versenyképessé és legyőzhetetlenné teszi a
női blúzok, nyári ruhák, esküvői ruhák varratatása folyamán, hiszen az elegáns megjelenés
ismérve a gyűretlen viselet.
Létezik- vékony, muszlinszerű, amiből lenge, omlást óhajtó fazonokat varrnak szigorúan
bélelve.

- középvastag: - hernyóselyem creppe de chine: Az igazi, régi típusú hernyóselymek egyike
a kreppdesin. Finom, georgette-szövésű selyem, melyben ötvöződnek a lágy és vékony
selymek tulajdonságai. Nem átlátszó, mint a muszlin, csak sejtelmesen áttetsző, nem fényes,
mint a szatén, és a szövése miatt nem gyűrődik. A legszebb és legpraktikusabb női blúzok,
ruhák készülnek kreppdeshine-ből.
Egyszerre tud végtelenül elegáns lenni a selyem finom esése miatt, matt felülete pedig
alkalmassá teszi hétköznapibb használatra is. Kézzel mosható, hiszen nem változik meg az
appretúrája a mosás során, nem feltétlenül kell bélelni, így avanzsálhatott a hosszú évek során
a hölgyek egyik kedvenc viseletévé.
-és vastag, testes: igazi nehézselyem-georgette. Dupla olyan grammsúllyal rendelkezik, mint
a többi hernyóselyem, ennél fogva a belőle készült ruhák esése lágy, mégis súlyos. A szál
kreppelése miatt nem gyűrődik, enyhén rusztikus felületű selyem. Létezik teljesen matt felületű
változat, amelynek csak annyi fénye van, amennyit a hernyóselyem szálak adnak, és létezik
szatén változatban is, melynek az egyik fele fényes.

- Hernyóselyem szatén georgette: Ez utóbbi lehetőséget ad arra, hogy egy öltözéken belül
váltogassuk a matt és fényes felületek elhelyezkedését. Különleges, nemes textília, melyből az
egészen egyszerű, hosszú estélyi ruháktól, a selyemnadrágig bármilyen alkalmi viselet
elkészíthető. Tekintélyt parancsoló súlya miatt az egyik legelegánsabb, legfinomabb és
legdrágább típusú hernyóselyem.
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- hernyóselyem brosé: A hernyóselyem brosé, az egyik legizgalmasabb felületű selyem. A
muszlin és a szatén keresztezésével olyan selyem-gyermek született, melyben ötvöződik a
muszlin átlátszó tulajdonsága az itt-ott felbukkanó szatén fényességével. Tulajdonképpen
3-dimenziós térhatást kelt a két különböző felület minták szerinti váltakozása. Ez a tulajdonsága
meghagyja viselőjének azt a lehetőséget, hogy alkalmi és hétköznapi környezetben is
viselhesse az ebből készült ruhadarabot. Súlytalan, vékony, finom hullású hernyóselyem,
titokzatosságával lenyűgöző hatást nyújt.

- hernyóselyem tüll: a hernyóselyem hártya. Jelenléte a hernyóselyemgyártásban egy
technikai bravúr. Nem létezik finomabb, nemesebb, puhább alapanyag. Felhasználása a
fátylakon túllépett, nagy tervezők Haute Coutur kellekciójában ruhák készülnek belőle.
Anyagmennyiség felhasználása rendkívül magas, mert oly vékony kelméről van szó, amelyből
15-20 méter felszabása ad gazdag, telített megjelenést. Így a belőle készült esküvői-, vagy
alkalmi ruha noha nagyon drága, de oly nemes, oly finom, amelynek párját nem találjuk a
textíliák terén.

- hernyóselyem ponge, amit selyemfestésre, kendők, stólák kialakítására, bélelésre
használnak. Nagy volumenű hernyóselyem készletünkből készített női kosztümök, alkalmi
ruhák, menyasszonyi ruhák alábélelésére használják. Színes változatait is tartjuk, de nyers
színben állandóan van készleten, mert ez befestethető a kívánt színre.

- hernyóselyem kloké, amely textília lebegő szálai miatt különleges felszíni struktúrát tudhat
magáénak. Különleges igényekhez biztosít kellő megjelenést, ahol a forma és a struktúra
szimbiózisban él. Örömanya kosztümök, esküvői kosztümök kedvelt alapanyaga, mert a szövés
és színválasztéka határtalan.

- hernyóselyem bársony, az élő bőr leképezése. Felveszi a test melegét, így a test vonalát
is. Tisztaselyem változata az Haute Couture alapanyaga. Nemes és fenkölt, s ismét nagy divat.
Szabott, tartást igénylő ruhák készítéséhez:
- hernyóselyem duchesse, az anyagok királynője.
Évszázadokon keresztül használták fel a női toalettek, krinolinok elkészítéséhez.
Nagy kiterjedésű ún. hercegnői ruhák megvalósításához ajánljuk, mert gyönyörű fénye és
tartása viselőjének is fejedelmi megjelenést kölcsönöz. Szépen hímezhető, applikálható (csipke
dísszel, gyönggyel díszíthető), merevíthető, így darázsderekat érhet el készítője.
Christian Dior kedvenc anyagválasztása, amelyből a nőies, virág kehely formájú és alakú női
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sziluett megvalósítható. 1947-ben a New Look megjelenésével a divatban ismét a női vállak,
derekak hangsúlyozása került előtérbe. A hernyóselyem duchesse kémiai és fizikai
tulajdonságai kiválóan megfelelnek a feminin idomok hangsúlyozásához, mesterszabász
kezekből pazar kisestélyi, nagyestélyi avagy menyasszonyi ruhaköltemények kerülnek ki.
A menyasszonyi alapanyagok legdrágábbika, mert egyenletes felületét, vastagságát
bonyolult gyártástechnológiai folyamatok során érik el.

- hernyóselyem shantung; a New Age megtestesítője, mert természetes alapanyagokkal
festett és kézzel szövött, teljes naturalizmust képviselő kelme. Strukturált felülete, grammsúlya
tartást kölcsönöz, ezért számos divattervező használja fel kollekciója elkészítése során.
A shantung a hölgyek plasztikai sebésze, ugyanis értő kezekben, remek szabásvonalakkal
cm-ket csalhatunk a problémás testfelületeken. Egyaránt alkalmas egyenes vonalvezetésű,
testet követő fazonok, valamint nagy anyagmennyiséget igénylő pompás ruhaköltemények
elkészítéséhez.
2012-ben Kate Middleton esküvői ruhája is hímzett hernyóselyem shantungból készült,
amelynek a felsőrészét csipkével kombinálták.
Korrekt ára lehetőséget biztosít széles körű felhasználására, esküvői ruhákat, női alkalmi
kosztümöket, kisestélyiket, nagyestélyiket, férfi mellényeket és nyakkendőket készítenek belőle.
170 színben található az üzletben, s hozzá francia csipkéket, hernyóselyem muszlinokat,
organzákat tudunk kiegészítésként ajánlani.

- hernyóselyem taft, taffota: A shantunghoz hasonló fizikai és kémiai adottságokkal bíró
kelme kiváló alkalmi alapanyag. Akik a sima, homogén felületet kedvelik, azok előnyben
részesítik a taftot a strukturált felületű shantunggal szemben. Matt, decens fénye a csillogást
kevésbé kedvelők kedvencévé teszi. Audrey Hepburn törékenységét számos alkalommal
öltöztették hernyóselyem taft méteráruból készült ruhába.
Jól testre szabható, alakítható mivolta miatt kiemeli a vékony derekat és dekoltázst, alul
bővülő fazonnál elrejti a telt idomokat. Makulátlan testalkatnál sima, egyenes vonalvezetéssel
extra karcsúságot biztosít. Viseletének hangja , ami a kelme súrlódásából fakad,
arisztokratikus múltat idéző.

- hernyóselyem brokát: - Jacquard szövéssel készült nemes kelme, ami árnyjátékot képez a
matéria felületén. Csakúgy, mint a hernyóselyem duchesse-t, évszázadok óta használják a
különböző korok öltözködés kultúrájában. Üzletünkben nagy választékban található egyszínű,
uni, színes, hagyományos és modern mintás, arannyal, fémszállal átszőtt brokát alapanyagok
Európából és a Közel Keletről. Díszes ornamentikája miatt nagy volumenű, színpadias
öltözékek elkészítésének méteráru alapanyaga.
Jean Paul Gautier, Dolce &Gabbana és Christian Lacroix is szívesen nyúl a rokokó és a
reneszánsz időket idéző kollekcióiban a brokát adta pompához.
Esküvői ruhák készítése során, akár kevés anyagfelhasználással a mell részen, vagy betétek
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alkalmazásával a hajdani arisztokrácia öltözködését kaphatjuk, ezért a díszmagyar, vagy a
királyi, nemesi öltözékek varratásának elengedhetetlen méteráru kelléke a brokát. A nyers
vagy ecrű színű brokát önmagában elegendő egy fenséges menyasszonyi ruha kivitelezéséhez,
nem igényel csipkét, de ha korhű, jelmezszerű végeredményt szeretnénk, zsinórozással, csipke
applikációkkal könnyen visszarepülhetünk az évszázadok nyomán.
Örömanya kosztümök varratásánál egyszínű, sima vonalvezetésű shantung vagy taft ruha
fölé kiskabátkának szívesen ajánljuk a színekben és formavilágban gazdag brokát
alapanyagainkat. Vásárlóink nagy örömmel vesznek részt abban a játékban, amit a brokát
hatalmas variabilitása nyújt, hiszen számtalan szín,- és formakombináció áll rendelkezésre,
amit a tükör előtt ki is próbálhatnak, kiválasztva a számukra leginkább megfelelőt. Ha végképp
visszafogott alkalmi öltözéket szeretnénk, akkor a kösztüm alá topot varrathatunk brokátból,
vagy egyszínű kosztüm elképzelésünket brokát zsebpatni, gallér vagy kézelő dobhatja fel.

- hernyóselyem zibbelin: Sávoly szövése lehetővé teszi az elasztán nélküli rugalmasságot,
formatartósságot, ezért miederek, korzettek kiváló alapanyaga. Tartása miatt nagy szoknyák és
a sellő fazonú ruhák alapja.

- hernyóselyem piquet, kocka alakú szövésmódjával, szövetszerű textúrájával kiválóan
szabható, testre alakítható. A struktúrák játékosságát kedvelőknek ajánljuk. A kockák menti
fénytöréssel finom, de vibráló felület képződött, ezért alkalmi kosztümök, nadrág kosztümök,
mellények, alkalmi férfi zakók, nyakkendők kiváló alapanyaga.

- hernyóselyem organza: - az átlátszó hab-amelynek tartása, önfejűsége csak a legjobban
képzetteknek ad bátorságot szabni. Fejedelmi külsőt kapunk kellő szabási és alkotási
odaadással, melyet a &quot;makrancos hölgy&quot; jónak ítél. Sokáig tartó mellőzöttsége
megszűnni látszik, a 2013-es nemzetközi trend az organzák térhódítását ígéri. Nagy volumenű
szoknyák, zsabók, fodrok kialakításához használják. Átlátszósága, légiessége a muszlinéhoz
hasonlít, de nem omlása, hanem tartása van. Létezik szimpla, dupla és tripla organza, ez a
szálsűrűségtől függ, a vastagodás egyenesarányos a tartás erősségével, az üvegszerű hatás
növekedésével. A népszerű Vintage irányzat hozzányúl a 40-es években készült
leegyszerűsödött esküvői ruhák sziluettjéhez, mert az organzával kevés anyaghasználat
ellenére dús, habos hatást érhetünk el. 3-6 méter organza 15-20 méter muszlin dússágával bír.
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