
Imaamin tytär ImanAldebekatseli
jordanialaista äitiään kaavussaan
levittämässävaseliinia ja vauvatalk-
kia otsalleen.Niitä tarvittiin, jotta
päähuivi pysyisi kiinni. Leuan alla
huivi oli kiinni isoillahakaneuloilla,
jotkajättiväthaavojaihoon.Niinpu-
keutui tyypillinenmusliminainen
1990-luvunTukholmassa.

”Tummat,muodottomatvaatteet jahuivit
eivät imarrelleet äitiäni eivätkähänenystä-
vättäriään, vaan tekivät heistä näkymättö-
miä.Asuja suunnittelivatmiehet. Ajattelin,
ettäminuntäytyymuuttaaasia”,Imansanoo.

Jo 16-vuotiaana Iman suunnitteli ensim-
mäiset vaatteensa. Sittenhän aloittimuoti-
bloggaamisen ja yritti päästä vaatealalle töi-
hin.Koskahijabvaikuttiolevanesteenä,nuo-
ri suunnittelija päättimuotoilla huivinpää-
hänsäuudella tavalla.Turbaanipäisenä Iman
sai työn vaatekaupasta, jossa ihmiset kehui-
vat hänen tyyliään.Yhtäkkiä turbaanikyse-
lyitä tuli ovista ja ikkunoista, ja pian Iman
huomasi väsäävänsä uniikkeja käsintehtyjä
turbaanejaöisinkeittiönsämarmoripöydän
ääressä.

Nyt samettisia, silkkisiä ja neulottuja
Happy turban -huiveja myydään ympäri
maailmaa, ja lisäksi ImanAldebe suunnitte-
lee haute couture -vaatteita. Hän on myös
suunnitelluthijab-univormupääliinanRuot-
sinmuslimipoliisinaisille.

”Yllätyin siitä, että suurinosa asiakkais-
tani ei ollutmuslimeja, ja valtaosa turbaa-
neistamyytiinTukholmaan jaPariisiin. Ih-
misetpitivättuotteentarinasta,jossanainen
halutaanosaksi yhteiskuntaa janäkyväksi”,
Aldebesanoo.

Muotisuunnittelijanmukaan länsimaa-
laiset ovat vihdoin tajunneet, etteimuslimi-
muodissa ole kyse ääriliikehdinnästä vaan
musliminaisenasemanparantamisesta.

”Haluanmodernisoida islamilaistamuo-
tiajamuuttaamusliminaisenkuvanheikosta
sivustaseuraajasta vahvaksi, itsevarmaksi ja
älykkääksi.”

IMANIN TYÖ ON osakasvavaamodest fashi-
on -ilmiötä. Tyyliä kutsutaan maailmalla
vaatimattomaksimuodiksi, koskapeittäviä
vaatteita eivät käytä vain muslimit vaan
myösosajuutalaisistajakristityistä.

Muslimiyhteisö onkuitenkinmaailman
nopeimminkasvavamuotimarkkina.Thom-
sonReutersin viimevuonna julkaisema tut-
kimuskertoo, ettävuonna2013muslimitku-
luttivat noin 266miljardia dollaria vaattei-
siin.Vuoteen2019mennessä summanusko-
taannousevannoin484miljardiindollariin.
Niitä rahoja havittelevat nytmonetmuoti-
merkit.

Isot luksusmuotitalot ovat tehneet jo vuo-
siakaikessahiljaisuudessa ramadan-mallis-
toja lähinnäarabimaidenrikkaille ostajille,
jotkaovatpitäneetmonetmuotitalot talous-
kriisien keskellä hengissä ostamalla haute
couturea.Muttanytkohtuuhintaisetmerkit
kutenUniqlo,Mango,DKNY,Dolce&Gabba-
na jaTommyHilfiger ovat alkaneet valmis-
taa mallistoja, jotka yhdistävät globaalin
muodin trendejä vaatimattoman muodin
normeihinkutenpitkiinhihoihin ja lahkei-
siin, löysiinmuotoihin sekäpaljastamatto-
miintekstiileihin.

Tietä vaatimattoman muodin nousulle
ovat raivanneetmuslimimuotibloggaajat ja
pioneerimuslimisuunnittelijat, jotka ovat
yhdistelleet vaatteissaan lännen ja idänpe-

Muslimimuotisuunnittelijat ja -bloggaajat
ovat raivanneet tietä muslimivaikutteisille
mallistoille, joita näkee jo kaikenlaisten
kuluttajien yllä. Niihin suhtaudutaan
ristiriitaisesti. Toisille peittäminen
edustaa vapautta, toisille sortoa.

MUOTI - ILMIÖ

ITÄ TULI
LÄNTEEN

PIHLA HINTIKKA

Iman Aldeben
turbaaneista
tuli maailman-
laajuinen hitti.
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rinteitä, sekä tavalliset länsimaisetmuslimi-
naiset, jotkahaluavatnytniihinpukeutua.

SILKKIVISKOOSIKANKAANmintunvihre-
ällä pohjalla juoksee vaaleanpunaisia ruusu-
ja.Pitkähihaisenpaidankaula-aukkonousee
korkealle, japliseerattuhamehipoonilkkoja.
Asua ei sitä heti arvaisi vaatimattomaksi
muodiksi. Se lontoolaisenvaatesuunnittelija
BarjisChocanin tavoiteonkin.

”Asiakkaani ovathyvinkoulutettuja, pal-
jonmatkustelleitanaisia, jotka sattuvat pu-
keutumaan vaatimattomasti ja hauskasti.
Barjis-brändini edustaa vaatimattomuutta,
jota esiintyy jokaisessa uskonnossa ja kult-
tuurissa”,Briteissä varttunutpakistanilais-
taustainenBarjissanooLontoosta.

Arvostetusta Central Saint Martinsista
valmistunut jaVivienneWestwoodilla työs-
kennellytnainen suunnitteleemonensadan
punnan luksusvaatteita ja huiveja pienellä
tiimillä ilmanulkopuolisia sijoittajia.Häntä
tituleerataanuseinensimmäiseksi vaatimat-
toman luksusmuodin suunnittelijaksi, jolla
onoikeamuotialankoulutus.

Seuraavaksi Barjis Chocan tekee yhteis-
työtäArabiemiirikuntienAjmaninprinses-
sankanssa, joka on suunnitellut abaya-kan-
gasasustemalliston.

”Taistelenstereotypioitavastaansuunnit-
telemallavaatteita, jotkasopivatmonillenai-
sille.”

Matkamuotipiireihineioleolluthelppo.
”Merkkini alkutaipaleella eräs tärkeäPR-

muotifirmasanoi, ettenpärjäisi, sillämuoti-
maailma on täynnä välinpitämättömiä val-
koisiakeskiluokkaisia ihmisiä”,Barjissanoo.

Pääliinankäytössäonmyösristiriitansasil-
loin,kunnaisetnäyttävätkauniiltahuivityylis-
sään.BarjisChocaninmukaan liinannimit-
täinkuuluupiilottaakantajansakauneuseikä
sitäkäytetäsiksi,ettäsaataisiinhuomiota.

”Monetmuslimifashionistatovatvenyttä-
neetrajojaliikaa.Itseääneitarvitsejatkuvas-
ti tunkeaYoutubeensaadakseenviestinsä lä-
pi.Sellainenvoituhotasielua.Koulutuksenja
työnpitäisipuhuapuolestaan.”

IMANE ASRY ON 22-vuotias marokkolais-
taustainenmuslimi ja tukholmalainenmuo-
tibloggaaja, joka tekee tyylivideoita Youtu-
been.Yhtähänenvideoistaanonkatsottu yli
277000kertaa.Siinäneuvotaan,mitensifon-
kihuivisidotaan.

Tuoreessa Instagram-kuvassa Imanella
on leveälahkeiset, vajaamittaiset liilat hou-
sut, päällä löysä vaaleanpunainen tunika ja
sen alla valkoinen pitkähihainen pusero.
Pään ja kaulan ympäri on kieritetty musta
huivi, kengätontägättyWhyred-merkkisiksi
ja tunika onMonkin. Tykkäyksiä on 1 577 ja

kommentteja 25. Seuraajia Fashion with
Faith-tililläon122000.

”Minua tuijotetaan, koska en pukeudu
kuintyypillinenmusliminainen.Osakatseis-
ta onkannustavia, osa ilkeitä.ViimeksiTuk-
holmanmuotiviikonmuotinäytöksessä vie-
raat katsoivat minua niin kuin en kuuluisi
sinne”,Imanesanoo.

Imanekiinnostuimuodista jo pienenä ja
seurasimuotiblogeja vuosia, kunnes aloitti
omanbloginkolmevuotta sitten.Hänkuvai-
leetyyliään”skandinaavisenminimalistisek-
si vaatimattomuudentwistillä” ja shoppailee
Weekdayllä,Asoksella jaOak+Fortilla.

”Nyt on tosi trendikästä pukeutua avoi-

meen abayaan, joka on käytännössä kuin
liian iso avoin kimono”, Imane sanoo. ”Olen
aina rakastanut pitkiä takkeja, koska saan
niillä päälleni sen ekstrakerroksen, jonka
mieluitenotan.”

KUN ETNOLOGI LeilaKarinÖsterlindnäki
Dolce&Gabbanan ensimmäisen ramadan-
mallistonkuvatvuodenalussa,häntänaurat-
ti.Kuvassavalkoihoinenmalliposeeraamus-
tassahuivissa jamustassapitkässämekossa,
jossaonhillittyjäkeltaisiayksityiskohtia.Sil-
miäpeittävät isot pyöreät aurinkolasit, käsi-
varrellaroikkuuvihreänahkalaukku.

”IhankuinTurkinmuotimainoksistavuo-
delta2003!Musliminaiset elävät tässä janyt,
eivätviimevuosisadalla”,Österlindsanoo.

LeilaKarinÖsterlind tekee väitöskirjaa
islamilaisestamuodista.Hänenmukaansa
stereotypia säälittävästä, alistetusta huivi-
päisestämusliminaisesta on vahva, vaikka
tosiasiassa 1980–90-luvuilla esimerkiksi
Egyptissähijab-huivi oli anti-muotikannan-
ottokutenfarkutaikoinaan.

”Akateemiset, ylemmänkeskiluokannai-
set alkoivatpitäämummotyylinäpidettyähi-
jabia yliopistossakannanottona sâriaa eli is-
lamilaista lakia vastaan, ja alemmankeski-
luokannaisethalusivat olla yhtä coolejakuin
hekin”,Österlindsanoo.

Ramadan-
mallistot ovat

pitäneet
monet muoti-
talot hengissä
talouskriisissä.
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Lontoolaistunut
Zinah Nur Sharif
kouluttaa muodin
ammattilaisia.
→Muotisuunnitte-
lija Barjis Choca-
nin mallistossa
muslimivaikutteet
eivät korostu.



Islamilainen keskiluokka on rikastunut
viimeksi kuluneidenviidentoista vuodenai-
kana, Österlind korostaa. Kuluttamisesta
taas tuli helpompaa, kunmuotikauppoja ja
-blogeja sikisi nettiin.Nyt hännäyttää ylei-
sesti peukkua muotimerkkien vaatimatto-
manmuodinmallistoille.

”Jos länsimainen nainen alkaa nähdä
musliminaisen samanlaisenamuodinkulut-
tajanakuinitsensäkin,seonjojotakin.”

SUUNTA NÄKYY MYÖS luksustalojen si-
sällä.

Jemenistä Sveitsin kautta Lontooseen
muuttanut 28-vuotiasZinahNur Sharif val-
mistui LondonCollege of Fashion -koulusta
muodin strategisestamarkkinoinnista, kir-
joittimuotiblogia japyöritti omaa luksushui-
vi-jaasustemerkkiään,kunneshänetbongat-
tiin töihin yhteenRanskankuuluisimmista
luksustaloista. Siellähänvalmentaamyynti-
jamarkkinointitiimiä eri kuluttajaryhmistä
sekädigitaalisistamahdollisuuksista.

”Muotiteollisuus tarvitsee lisäämonipuo-
lisia, eritaustaisia työntekijöitä, jotkaottavat
huomioonerilaisetmarkkinat jakuluttajat”,
Zinahsanoo.

ZinahNurSharif kasvoi länsimaistenpu-
keutumiskoodien vaikutteiden alla ja alkoi
käyttää turbaania 13-vuotiaana, huivia 18-

vuotiaana.Kuusi vuotta sittenhän löysi indo-
nesialaisiamuotiblogeja, joissavaatimatonta
muotiaesiteltiinmodernisti.

”Idän ja lännenpukeutumistavat eivät ole
lopulta kovin erilaisia. Suurin ero on siinä,
mitenvaatteita yhdistellään jakerrostetaan.
Omatyylinionminimalistinenjaelegantti, ja
shoppailenZaralla jaCosillakutenaikamoni
muukin.”

MUTTA SE HUIVI.Monetmusliminaiset sa-
novathuivinolevanheillevoimaantumisenja
vapautumisen symboli. Sitä monen länsi-
maalaisennaisenonvaikeauskoa tai hyväk-
syä, koskaon Iranin taiAfganistaninkaltai-

siamaita, joissahuivinkäyttö linkittyy tark-
koihinnaisiinkohdistuviinsääntöihin.

EtnologiLeilaKarinÖsterlindheittääaja-
tuksenilmaan:

”Miksi länsimainennainenpukeutuumi-
nihameeseen baariin? Samasta syystä kuin
musliminainenpukeutuuhijabiin. Eri kult-
tuureissaerilaisettyylit tuovatetuja.”

Minihameon loistava esimerkki, sillä ai-
kanaan se oli järkytys. Senähtiin ranskalai-
sensosiologiFrédéricGodartinmukaannai-
siariistävänävaatteena,jokaoli luotumiehis-
täkatsettavarten.

”Muodissaonainaollut asioita, jotkaovat
yhtäältä vapauttaneet ja toisaaltakahlinneet
naista aikakaudesta janäkökulmasta riippu-
en. Se päteemyös vaatimattomaanmuotiin
tai vaikka armeijatakkiin, josta voi kysyä,
edustaako se sotaa vai rauhaa”,Godart sanoo
Pariisissa.

Sosiologinmukaan ihmisethelpostiunoh-
tavat,ettämuslimitpukeutuvatpikemminkin
kotimaidensapukeutumisperinteidenkuin
jonkinyhteisen islamilaiskaavanmukaan.Se
unohtuu myös muotisuunnittelussa, jossa
mielellään yksinkertaistetaan tyylejä hel-
pomminmarkkinoitaviksi. Toisaaltamuoti
yhdistääkansoja

”Jos sinisestä tulee trendiväri, hijab-hui-
vit seuraavat samoja globaalinmuodin tren-
dejä janiistä tehdäänsinisiä, seonpositiivis-
ta integraatiota”,Godartsanoo.

Trendit kulkevatmyös toisinpäin.Länsi-
mainenmuotionainainspiroitunutidästä, ja
nyt vaatimattomanmuodinnousuvaikuttaa
myösglobaaliinmuotiin.

”Kristittyjenristejänäkyycatwalkeillavä-
hänväliä, janiistäontullutkliseitä.Mutta jos
hijab-huivia alkaa näkyä enemmän suuren
yleisönmuotikampanjoissa osana tavallista
mallistoa, pitääkysyä, voikohuivistapoistaa
uskonnollisen merkityksen. Hattuihinkin
liittyipitkäänrajoituksia, joitaeienääole.”

KUNWTC:N KAKSI TORNIA romahtivat vii-
sitoista vuotta sitten New Yorkissa, musli-
mientyyliinlatautuipaljonmerkityksiä.

Pariisin jaNizzan terrori-iskujen jälkeen
kesälläEtelä-Ranskassa leimahtipolemiikki
hupullisestaburkini-uimapuvusta.Paikalli-
set päättäjät kielsivät burkinin rannoillaan,
mutta lopultaRanskankorkeinoikeuskumo-
si kiellon. Moni kysyi, edustaako burkini
musliminaisten vapautta vai uskonnollisen
ääriliikkeenprovokaatiota, jokapitääkieltä-
mälläestää.

Vastaustapitäisi varmaankysyä itsemus-
liminaisilta, jotkaniitäkäyttävät.Sillä loppu-
jen lopuksi tässäkinkohussaonkysenaisten
pukeutumisen valvonnasta, oli sitten kyse
minihameesta taipitkästä, vaatimattomasta
mekosta.G
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Tukholmalainen
muotibloggaja
Imane Asry
yhdistelee
skandinaavisia
vaikutteita
muslimipukeu-
tumiseen.

Niin mini-
hameen kuin
hijabinkin
on sanottu
alistavan
naisia.


