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PUKUKOODI 
Firenzen Pitti Uomo on epävirallinen miesten muotiviikko 

ja tyylitietoisten näyttäytymispaikka. Elle bongasi  
sieltä seuraavat avaintrendit miesten pukeutumiseen.  

Kirjoita muistiin: enemmän on enemmän.

P i h l a  h i n t i k k a  k u v a t  E Eva  S u u ta r i

EllE opas

MukavuuS on Muotia
–

ITALIAN VANITY FAIRIN 
muotitoimittaja Federico 

Rocca tietää: mitä mukavampi 
ja käytännöllisempi vaate tai 
materiaali, sen tyylikkäämpi. 

Nyt viimeistään on aika pukea 
töihin huppari tai iso pooloneule 
pikkutakin alle. Tai tehdä kuten 

Rocca, joka veti raitakauluspaidan 
päälle islantilaisvillapaidan ja 
villakangastakin sekä jalkoihin 

siistit raakadenimfarkut. 
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Sano SE SukkaSin
–

NÄYTTÄVÄT SUKAT  vievät nyt kengiltä huomion. 
Trendikkäin pukeutuu kirkkaanpunaisiin, 

raidallisiin tai pikkuruudullisiin sukkiin, jotka 
saavat näkyä reilusti lahkeiden alta. Parhailta 

statement-sukat näyttävät pyöreäkärkisten, 
ruskeansävyisten derby-kenkien tai skarppien, 

mustien nahkaloafereiden kanssa.

kuoSiEn harMoninEn 
SEkaMElSka

–
NYT JOS KOSKAAN  puetaan päälle läjäpäin 

erilaisia printtejä, materiaaleja ja värejä. 
Yhdistä raitatakki kukkaprinttipaitaan, 
laita löysän grunge-printtivillapaidan 
alle raitakauluspaita ja yhdistä maan-

läheisiin väreihin vaikka kirkkaita 
tekoturkisyksityiskohtia. Ota mallia stailisti-

konsultti Graziano di Cintiosta, joka veti 
Pitti Uomossa kukkaprinttipuvun alle kaksi 

pooloa röyhelöhihoilla. 

tyylikkäin takki
–

MUOTITIETOINEN VETÄÄ YLLEEN 
polvimittaisen, pehmeästä villakankaasta 
valmistetun ulsterin, jossa on kaksi riviä 

nappeja ja selkämykseen kiinnitetty vyöpala. 
Väljäksi leikattu takki toimii niin avonaisena, 

viittamaisesti olkapäillä lepäävänä kuin 
kiinni napitettuna. Parhaalta se näyttää 

beigen, hiekan tai kamelin sävyisenä, mutta 
viininpunaisella, metsänvihreällä, harmaalla 
ja tummansinisellä on myös kannattajansa.

Coolhunter Marcello Bonvini ennustaa trendejä 
työkseen. Seuraavaksi tulevat kuulemma 

kukkakuosit ja jumppavaatteet. @marcellobonvini

”Olen jo 40-vuotias, joten 
mukavuudella on väliä”, sanoo 

muotitoimittaja Federico Rocca. 
Skandivillapaita oli tuliainen 

hänen rakastamastaan 
Tukholmasta.

älä PElkää bEigEä
–

KUIN HIEKKARANTAA 
tuijottaisi. Niin beigevoittoisia 

ovat kauden tyylikkäimmät 
asut. Nyt ylle kannattaa 

vetää joko koko puku yhtä 
maanläheistä väriä tai sekoitus 
toisiaan lähellä olevia sävyjä: 

vaaleaa ja tummaa beigeä, 
khakia tai ruskeaa. Piristä 

kokonaisuutta tummanruskeilla 
tai viininpunaisilla 

yksityiskohdilla.
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Trendik-
käimmät 

sukat 
ovat tänä 
keväänä 

kirkkaan-
punaiset.
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Puolalainen muotibloggaaja 
Lukas Maslowski näyttää, 

miten beigeen pukeudutaan 
minimalistisesti mutta pienellä 

twistillä. @outdersen
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Stailisti Graziano di Cintio 
ja bloggaaja Jojo eli JJ88 

Fashionist vaihtoivat 
kuulumisia Pitti Uomossa.  

@grazianodicintio  
@jj88fashionist
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MarS arMEijaan
–

VAANI VINTAGE-
KAUPOISTA  armeija- tai 

laivastoupseerien skarppeja 
univormuja ja camo-

maastokuvioisia vaatteita. 
Armeijatakit eivät ole vain 

tyylikkäitä vaan myös 
lämpimiä. Monet muotitalot 

nyt tehneet niistä omat 
versionsa. 

ruutuja SiEllä, raitoja täällä
–

NYT EI RIITÄ PELKKÄ TAKKI  tai housut. 
Tyylikkäin pukeutuu päästä varpaisiin 

ruutuihin, raitoihin – tai molempiin. 
Mustavalkoinen pieni ruudukkokuvio on 
muodikas, mutta hienovaraisemmillakin 

ruutu- ja raitapuvuilla hyppäät trendiaallon 
harjalle. Musta- tai sinivalkoisella 

raitakauluspaidalla pääsee alkuun.

lahkEEn oikEa Mitta
–

VAIHTOEHTOJA ON TASAN KAKSI:  tosi 
lyhyt tai tosi pitkä. Lahje nimittäin. 

Lyhennä housuja viisi senttiä tai taittele 
lahje lyhyeksi. Myös farkunlahkeen 

voi kääntää näyttävästi monta senttiä 
ulospäin. Toinen vaihtoehto on 

hommata reilusti leveälahkeiset housut. 
Ne saavat laskeutua lepäämään kenkien 

päälle tai jopa peittää ne kokonaan. 

hEnto valkoinEn
–

MIKÄÄN EI PIRISTÄ  talvihorroksesta 
heräävää tyyliä paremmin kuin valkoiset 

lyhytlahkeiset housut tai farkut. Ne 
kannattaa yhdistää rauhallisiin väreihin 

ja materiaaleihin. Valkoiset housut 
näyttävät hyvältä erityisesti harmaan, 

ruskean ja beigen sävyjen kanssa.

Punk Elää
–

LÖYTYYKÖ KAAPISTASI 
reikäiset tai muuten kuluneet 

mustat pillifarkut? Hyvä! 
Vedä ne jalkaan maihareiden 

kanssa ja heitä päälle lyhyt 
musta rotsi. Vetoketjuja tai 

rintakoruja ei voi olla liikaa. 
Punk-tyylille ei tosin ole 

pakko olla sataprosenttisen 
uskollinen. Siisti tyyliä 

pukemalla niittinahkarotsin 
alle rento huppari.

Bloggaaja Ray Morrison 
on ylipitkien lahkeidensa 

kanssa edelläkävijä.  
@thestyleresearcher

John Henric -miestenvaatemerkin 
perustaneet John Ekström ja Nicklas 

Nordbergh luottavat herkkiin 
ruutuihin. @johnhenricekstrom  

@nicklasnordbergh  

Kartuta pukutyyliin 
asennetta niittikengillä.

MEnnään MEtSään
–

MUODIKAS VAELTAA 
nyt kaupungissa 

samoissa vaatteissa kuin 
patikkaretkellä. Värit ovat 

maanläheisiä, ja hupulliset 
parkat, anorakit ja cagoule-

tuulitakit yhdistetään 
nauhallisiin vaelluskenkiin. 

Päähän istutetaan safari- 
tai virvelöintihattu. Tyylin 

kruunaa monisolkinen 
vaellusreppu, josta saa 

roikkua tänä keväänä vaikka 
kuksa. Solkiyksityiskohtia 

löytyy myös derby-kengistä 
aiempaa enemmän.

Tallinnalaisen Sfäär-
muotikonseptiputiikin 

sisäänostaja Henri Vares 
puki päälleen beigen 

parkan, yhden kevään 
trendikkäimmistä 

takeista. @h.w.cognate

Pitti Uomo on tammi- ja 
kesäkuussa Firenzessä 
järjestettävä miesten 

muodin myyntitapahtuma, 
jonne saapuu yli  

30 000 vierasta. Paikalle 
kerääntyvien muodikkaiden 

pukeutujien ansiosta 
tapahtumasta on kasvanut 

sosiaalisen median ilmiö.

P I T T I  U O M O  – 
M I K Ä  S E  O N ?

Milanolainen malli Andrea 
Marcaccini saa pisteet 

boheemista retkityylistä, johon 
karvadetalji tuo ripauksen 

glamouria. @andreamarcaccini
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Lahje on nyt nilkat 
paljastavan lyhyt, 
näyttää personal 
shopper Jacopo 

Lazzari.9

Italialainen 
Marco oli löytänyt 
laivastoupseerin 

illallisunivormutakin 
vintagekaupasta.
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Muotisuunnittelija 
Leonardo Antinori 

yhdisti valkoiset housut 
tummansiniseen 
ulsteriin, rentoon 
kauluspaitaan ja 

loafereihin. @leoanti 
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