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ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОБЛЕННЯ З ХУТРА   

У ЖІНОЧОМУ ВЕРХНЬОМУ ОДЯЗІ 

Студ. А.В. Портянко, гр.МгШхв-17, 

Науковий керівник проф. Л.І. Зубкова  
Київський національний університет технологій та дизайну 

Верхній одяг для жінок дуже різноманітний, та з кожним сезон лише 

збільшується. Парки, шуби, жилети та пальто зараз на вершині популярності .Пальто з 

хутром - це простий і красивий спосіб сховатися від холодів. Пухнаста лисиця або 

чарівна норка є чудовою прикрасою пальто. Це абсолютний тренд поточного сезону, 

який доводить, що бути модною зовсім не холодно. Хутро може обдарувати пальто 

королівським шиком або елегантною скромністю. 

Провівши аналіз популярних моделей верхнього одягу, для аналізу було обрано 

жіноче пальто. Приклади популяри моделей жіночого пальто подано а рис. 1.Завжди 

яскраво виглядає пальто з хутряними рукавами. Чудова модель підкорює незвичністю 

та оригінальністю крою. Іноді такі моделі супроводжуються хутряним капюшоном або 

коміром. Колір хутра може бути контрастним, а може бути і продовженням кольору 

пальто. 

 

 
Рисунок 1 – Популярні моделі пальто з хутровим оздобленням 

 

Хутро є чудовим варіантом для обробки зимових пальто. Витончено і вишукано 

виглядають розкльошені пальто, які прикрашені внизу хутряною окантовкою. Дуже 

цікаво виглядають дизайнерські моделі, прикрашені асиметрично або у вигляді 

пришитих хвостиків.Короткошерстий кролик, довге хутро лисиці або незвичайна лама 

є прекрасним доповненням до низу пальто. 

Хутро може виглядати у вигляді легкої окантовки, а може займати і всю нижню 

частину у вигляді хутряної спіднички. Також велику увагу звертають на моделі з 

хутром полярного кольору. Прекрасно виглядає образ з таким пальто разом з шапкою 

такого ж кольору хутра або з муфтою. 
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Ультрамодний образ для зими - це пальто з хутром на плечах. Хутро в даному 

випадку має чисто декоративну функцію. Овчина, лисиця, норка прекрасно 

доповнюють моделі пальто.  

Вставки з дорогоцінного хутра на пальто - це ще один спосіб продемонструвати 

шарм і наявність хорошого смаку. Оригінально виглядають моделі пальто, в яких 

прикрашена хутром тільки одна сторона або присутні тільки хутряні орнаменти. 

Цікавою моделлю буде пальто, яке хутро прикрашає у вигляді легкої безрукавки. 

Норка, кролик, єнот прекрасно грають роль додаткового декору. Таке пальто дуже 

яскраве, тому його можна не доповнювати аксесуарами. 

Пальто поділяють на два види зимове та весняне, тому хутро також 

класифікують за такими показниками: 

 -до зимових видів відносять видру, норку, бобра річкового, ондатру, росомаху, 

уссурійського єнота, усі види лисиць, песець, соболя, куницю, тхора, колонка, 

горностая, усі види зайців та білку. Приклади шкурок для здоблення верхнього одягу, 

представлені на рис.2; 

-до весняних відносять байбака, ховраха, крота та ін. 

Актуальність на хутро зростає з кожним сезоном, хутром оздоблюють верхній 

одяг, взуття та виготовляють аксесуари.  

 

 
Рисунок 2 – Шкурки для оздоблення зимового асортименту пальто 
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