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A kapszulagardrób tervem

Év/évszak

 

1. Alig várom, hogy viseljem!

A kedvenc darabjaim:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Válaszd ki azokat a darabjaid, amelyeket a legjobban szeretsz. Ha nincs 5-10 kedvenced, akkor 
válaszd azokat, amelyeket a legtöbbet viselsz, illik a stílusodhoz és tökéletes a mérete.
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2. Határozd meg, hogy mi a közös a kedvenceidben!

Szín (fekete, semleges, élénk színek, stb.):

1.

2.

3.

Minták (csíkos, pöttyös, virágos, stb.):

1.

2.

3.

Anyagok (pamut, selyem, len, farmer):

1.

2.

3.

Stílus: (casual, klasszikus, sportos, stb.)

1.

2.

3.

Fazon (alakkövető, oversize, jól szabott, stb.):

1.

2.

3.

Márkák:

1.

2.

3.

Ha tisztában vagy azzal, hogy mit szeretsz, akkor könnyebb lesz az álomgardróbod megtervezése. 
Vizsgáld meg a favoritokat, és azok alapján mérd fel, hogy milyen szabásokat, anyagokat, színeket és 
márkákat kedvelsz. Például szereted a kényelmes, oversize pulóvereket, a bő pamutpólókat és az egye-
nes farmereket. Nincs időd vasalni, így gyűrődős ruhákat nem viselsz. A poliészterben mindig izzadsz, 
ezért a természetes anyagokat kedveled. Színpalettád neutrális, kevés élénk színt viselsz. 
Ha eddig a fast fashion márkákat preferáltad, fontold meg, hogy a jövőben tartósabb alternatívákat 
keresel, kevesebbet vásárolsz, és sokáig hordod ruháidat. Barátkozz a használt ruhákkal, ugyanis némi 
utánajárással és türelemmel időtálló, prémium vagy akár designer darabokba is fektethetsz kedvező 
árakon.
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A kedvenceim:
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Példa 1:

- meleg semleges színek: bézs, terracotta, bordó

- velúr és textúrált bőr

- klasszikus, nőies stílus

- francia márkák
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Példa 2:

- fekete és fehér farmerkékkel

- csíkos minta

- természetes anyagok: pamut, bőr

- casual stílus
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Példa 3:

- semleges színek: bész, taupe, barna

- természetes anyagok: pamut, len, bőr

- jól szabott ruhák

- klasszikus stílus
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3. A kedvenc szettjeim (pl. póló – farmer – sportcipő, blézer – szok-
nya/ruha):

1.

2.

3.

4.

5.

4. A kulcsdarabjaim (pl. fehér ing, virágmintás ruha, stb.):

1.

2.

3.

5. A kulcsdarab kiegészítőim (táska, fehér sportcipő, bokacsizma, 
gyöngy fülbevaló, stb.):

1.

2.

3.

Gondold végig, hogy általában milyen szetteket szoktál összeállítani a kedvenceidből. Például: blúz - 
szoknya, póló - farmer, blézer - nadrág. Add hozzá a kedvenceidhez azokat a darabokat, amelyekkel 
a legtöbbször kombinálod őket, illenek stílusban és színben, valamint jól kiegészítik a kedvenc ruháidat.
Ezt követően határozd meg, hogy melyek lesznek a szezon kulcsdarabjai.
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6. A napirendem és életmódom:

munka – megbeszélés  – otthon  – home office – szórakozás – randi – család – templom
– edzőterem – esküvő – nyaralás – rövid utazás

– egyéb:

                           Hónap 1

H K SZ CS P SZ V

Gondold végig, hogy mennyi időt töltesz a munkahelyeden és otthon, valamint vedd számba, hogy 
milyen egyéb alkalmakra kell felkészülnöd. Jársz-e rendszeresen edzőterembe vagy például futni? 
Milyen gyakran mozdulsz ki? A kapszulagardróbod megtervezésénél azokat az arányszámokat 
vedd alapul, amelyek a valós életed tükrözik. Például heti 5 elegáns irodai szett és 2 hétvégi la-
zább szettre van szükséged, vagy fordítva, főleg casual darabokat igényel az életmódod. Ha inkább 
otthonülő vagy, keveset jársz szórakozni, semmi szükséged sok alkalmi darabra. Fontos, hogy őszintén 
elemzed az életmódod, a napi rutinod, hogy a gardróbod a legjobban illeszkedjen az igényeidhez. 
Az alapdarabok nagy segítségedre lesznek, mert többféle stílusban kombinálhatóak. 
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                           Hónap 2

H K SZ CS P SZ V

                           Hónap 3

H K SZ CS P SZ V
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7. A különbség az álomstílusom és a valódi stílusom között:

Az álomstílusom (pl. maxi ruhák, tűsarkú cipők, jól szabott blézerek, stb.):

1.

2.

3.

A valódi stílusom (pl. farmer, póló, sportcipő, stb.): 

1.

2.

3.

Az álomstílusom A valódi stílusom
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8. Új stílusok, amelyeket ki szeretnék próbálni:
(pl. színes, nőies ruhák, fiús ingek, stb.)

1.

2.

3.

9. Új anyagok, amelyeket ki szeretnék próbálni:
(e.g. lyocell, rayon, len)

1.

2.

3.

Válassz ki új stílusokat és innovatív, fenntartható anyagokat, amelyeket kipróbálnál!
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10. Milyen évszakokra kell felkészülnöd?

Átlaghőmérsékletek:

Hónap 1:

Hónap 2:

Hónap 3:

□ Hó

□ Eső

□ Szél

□ Hőmérséklet-ingadozás napközben

□ Hűvös esték

□ Kánikula

□ Egyéb:

TAVASZ

március: 5,6°C
április: 11,1°C
május: 15,9°C

NYÁR

június: 19,0°C
július: 20,8°C
augusztus: 20,2°C

ŐSZ

szeptember: 16,4°C
október: 11,0°C
november: 4,8°C

TÉL

december: 0,4°C
január: -1,6°C
február: 1,1°C

Átlaghőmérsékletek Budapesten
Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Magyarország éghajlata kontinentális, 
azon belül a mérsékelten meleg–száraz 
klímatartomány a legjellemzőbb. Az évi 
középhőmérséklet 10,4°C körül alakul. 
Hazánkban rendkívül változékony az 
időjárás, a kapszulagardróbod megtervezé-
sénél figyelembe kell venned a hirtelen le-
hűlést és melegedést is. Áprilisban eshet a 
hó, májusban gyakoriak a hajnali fagyok, 
júniusban az óceáni eredetű levegő tartós 
esőzést okoz, mediterrán hatásra szeptem-
berben-októberben meleg idő tapasztalható.
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11. Inspirációim:

Válogass képeket a ruhatáradban megtalálható kedvenc darabjaidról, majd egészítsd ki a táblád 
olyan hangulatot, színeket, ruhákat vagy egyéb tárgyakat ábrázoló képekkel, amelyek illenek a stílu-
sodhoz. Elemezd, hogy milyen képeket választottál: sportosabb szetteket (farmer, edzőcipő) vagy nőies 
lenge ruhákat? Ez a lépés irányt ad a további tervezésnek.
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12. A kapszulagardróbom szín- és mintapalettája:

ALAPSZÍNEK

KIEGÉSZÍTŐ SZÍNEK

MINTÁK ÉS TEXTURÁK

Ha sikerült meghatározni a színtípusod, akkor annak megfelelően hozd létre a kapszulád színpalet-
táját. Ha még bizonytalan vagy a színtípusod illetően, akkor legalább azt döntsd el, hogy a meleg 
vagy a hideg árnyalatok emelik-e jobban ki a szépséged. A palettád tartalmazzon a kombinálhatóság 
kedvéért semleges színeket, alap- és kiegészítő színeket. és akár a mintákat és a textúrákat is előre el-
tervezheted.
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ALAPSZÍNEK

navy szürke fehér 

bordó pink kék 

csíkos farmer bőr 

KIEGÉSZÍTŐ SZÍNEK

MINTÁK ÉS TEXTURÁK

Példa: Nyári kapszulagardrób szín- és mintapaletta hideg színekkel
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13. Határozd meg, hogy hány darabból fog állni a kapszulád (pl. 20-25, 
35-40, stb.:

14. Bevásárlólistám:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jó eséllyel nem a nulláról állítod össze a kapszulagardróbod, hanem a meglévő darabjaidra alapozod. 
Így is lehet, hogy hiányzik néhány dolog. Határozd meg, hogy hány darabból álljon a kapszulád és 
mekkora a kereted a vásárlásra! Készíts bevásárló listát és tartsd is magad hozzá! A pénztárcádnak 
megfelelően keresd a jó minőségű ruhákat és kiegészítőket, a stílus mellett összpontosíts az anyagössze-
tételre és a fenntarthatóságra. Amikor új ruhákat vásárolsz, figyelj arra, hogy olyan darabokat válassz, 
amelyek vagy klasszikusak, vagy úgy érzed, hogy évtizedekig viselnéd.

15. A költségkeretem:



DREAM-WARDROBE
www.dream-wardrobe.com

26

16. A digitáli kapszulagardróbom:


