
3.
Lötto, vormo, ledigo och rörligo sysslor tre generotioner med
trödgårdsorbete och cykling. Hogor i blöckblö jersey-drökt frön
Twilfit och polojumper i rött-vitt-rondigt, Evo i hondtryckt klönning.
svort-vit, från Pokiston, Kotio iroströd Twilfit-dress.

4.
Somtol över generotionsklyfton: Evo behogfullt nedsjunken i hond-
tryckt skjortklönning frön Pokiston, Kotjo ihondbroderod klönning
med korsstygn isvort-rött, frön Rumönien,

Foto: .leon Montgrerrier.

MOT MAXIMODET.
för en färgrika ra,

gladare stil
Ocr intc hiistcns nrr.xinrocle ctt intryck rrv ritcr till
1800-talet? Nu fatras bara nruffcn också, så är kvin-
rlorna åter bokstavligen bundna till händer och föt-
L:r. Och om det nu absolut skall vara långt, varför
rnåstc der vara så fult? Varför måste snittet på klä-
derna vara så missklädsamr, färeerna så dystra och
mönstren så rnurriga?

Men dct finns andra kläder som skulle kunne
vara en motvikt. Nämligen cle asiatiska, afrikanska
och även de rumänska, bulgariska och ungerska klä-
derna.

Under min rur-rdvandrins i olilia affärer stanne-
de jag längst i er-r indisk affär.

För tre till fyra år scdan började indiska kläder
bli mer populära. Egentligen var det väl Beatles,
som, genom sitt intresse för indiskt tänliande och
indisk musik, blev orsaken till att allt flera ungdo-
mar började klä sig i tunikor, indiska skjortor och
andra mjuka bomullsplagg. F-rämsr vxr det cjc s. k.
hippies som anammade den indiska stilen.

Så småningom började emellertid fler och fler
mänskor i alla åldersgrupper atr klä sig i dc hand-
broderade, handsydda kläderna. Man började trött-
r-ra på syntetiska material och även på strikt kon-
fektionssydda rnodeller. Man började längta efter
rnjuka, följsamrna tyger, som ger en mcra naturlig
kontakt med kroppen än nylon, terylen ,r-r. -. Man
började längta efter klara, starka färger och fan-
tasifulla, ej så återhållsamma mönsrer, som har före-
kon-rmit i Sverige de senasre årtiondena, då man
tyckt sig märka en slags rädsla dels för att väcka
uppseende, dels fijr att bli betraktad som en män-
ska med vulgär och skrikig sn-rak. "Det ser så fint
ut n-rcd grårr." Kanskc bor-jade det också bli err
slags status att bära hendsytt. l\4cn kort sagr, man
började lägga av sin srå nrussliepnad och gå in fijr
en gladare stil.

Detta gick scxtiotalets ungclom i spetsen fijr, kan-
ske mycket sol'n en protesr, dels mot det viistcr-
ländska effektivitetstänliandet, dels också av med-
känsla för folk sorn bchöver exporrera för att få
igång sin industri. Detta var tccken på en ny tid,
en ny värld på framn'rarsch. Vad är då tecken på en
hclt annan inställning hösten I97O olr inte dessa
gummor som traskar {ram på gatorna i sina lBOO-
talskläder? Symboliserar inte dessa kläder även etr
tänkande, som visar att klockan vridits tillbaka ett
ganska kraftigt varv?

Var inte den korta kjolen ett tecken på kvinnans
möjlighet att ra sig fram utan hindrande rygmassor
kring benen? Om vi för dcn skull inte tycker det är
varken vackert cller niidvändigt nred såclana <jvcr-
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driftcr som xtt exponere lrcla låren och l-ralva stjiir-
tc11, nråstc vi r':il ;iurll elk;inn,r,;rtt ilt't.ir L-tclir';irrr,r-

le .rtt siippa hållr up'pr irj,.'l.trnr n.ir tttrrl l{.1r upl)
pii cn br-rss cllcr upplör erl tr.tppr.

Men vartefter de asiatiska och iiven af rikanska
länclerr-rl får sälja nrera till curopcislia liinder lion'r-
nrcr de-rrrs nriijlighct iltt utiilie sir.r ir-rcltrstricll.r ke-
plcitet xtt bli större. deres kliidcr komnrer nrer och
mer att bli maskingjorda och serietiilverkade. Ilur
kommer dettr r.tt ir-rvcrka på den fran-rtida marh-
naclen? l(ommcr cletta att giire kliiderna n-rcra lik:r
dc europcislia och finr-rs dct då r-rågon anleclning att
köpa t. ex. indiska kläder framför andra? .fust nu
är det ju det handgjorda, det pittoreska och fram-
för allt de billiga priserna, som gör den-r eftersölita.

Dessa problen-r är man r-nedvcten or-n, cnligt inne-
havaren av den indiska affären. Men framför allt
Indien l-rar cn sali som inte anclra ländcr har. Något
nytt. Och det är nyhete r som uppköpare är Llte

cftcr. Indier-r l-rar bomull. Vad är det då för märk-
vrirdigt n-red Indiens bomull, som gör att den skil-
jer sig från annan bornull? Det är kanske intc born-
ullcn son-r sådrn, utan det är det färdiga tyget. In-
clien kommer att satsa på crdpebomull, ett tyli sor-rl

genom cn spcciell spinningsmctod erhållcr cn elasti-
citet, sonr giir clct bchegligrrc att bära, lätterc att
tviitte och dcssutom inte kräver någon strykning.
Och sor-n just p. g. r.. sin elasticitet inte har dcn
hårdhet som i regel non-ironbomull bruliar ha. Den-
na spinningsn-retod har läi-rge praktiserats, nreu intc
tidigarc upprn iirksammats.

Mln kon-rmer alltså mer och rncr att gå in för att
iröia tygernas kvalitet och med detta följer, för att
tillfredsstiilla er-rropeisk smak, s. li. sobrarc modeller.
I(anske dct typislit asiatiska liommer att försvinne.
Mcn ännu så liinge cxisterar småindustrin och cie

plagg som f inns f.tt liöpa i necianståcnde alrf iircr
lionrnrer ircgel från sådan srnåinc'lustri.

,4t'ro-Art, Regeringsgatan 8-9
Arbetar helt på ideologisk basis. Siiljer endast hant-

vcrlisvaror från de flesta afrikanska liinder sarr-rt någ-
ra länder i Sydar-nerika. Vinsten går tillbaka till liin-

L1l;., 
där ofta lioopcrativa företag står för lcvcran-

AIro-,tsicrtislea Import AB (butik lnclii-r), Norrtr"rlls-
gatan 25

Säljer klädcr från Indier.i, Maroclio, Turkiet.

Boutique Ann-Ma"rgretb, Surbrunnsgatan 58

Klädel från Pakistar-r.

Fatima Boutiqu.e, Tegndrgatan 43
Iiläder från Indien, Pali.istan, Algeriet, T'unisicn,
Marocko.
Irolkloristisk stil lrån
nien.
Snryckcn frårr Scncgal,

Br-rlgarier-r, ungern, Run-rii-

'llanz.arria.

$
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Indisk Butik Black Sbecp,
Drottninggatan I OO

I{liider och smvckerr frårr Irrdicn.

Tokio, Slöjdgatan 8, Drottnir-rggatan 88, Solnl rorg
Kläclcr från Inclicn, Pirkisran.

Indiska Utst"illningor, I{cgcrirrssgarirn 2g och 4Z
I(lädcr {:rån Indien.

Papcgojan, Regcringsgatan 22
I(lädcr frå' Marocko m. fl. afrika'ska lii'der sa'rr

Lrdicn.
Specialbcställer bl. a. skjortor från Marocko.
Priserna håller sig för tunikor i bomull med och

utarr broderier från 26 ttll 5O kr i san-rtliga affärer.
Finarc och rr;igoc längre tunikor upp rill 95 kr.
Byxdress i bomull l:ör ir-rne- cch sommarbruk karr

r-nar-r få för 56 kr.
Elegantare byxdre:;s mcd broderi på jacka och byx-

or från 125 kr.
Vackra handgjorcla halsband från 20 lir.
De fotograferade kläderna konrrner från Ilr.rtili

BIlcli, Shccp, Drcttrrinil*atan lOO.

Hiördis Levin

PS

Vill rnan il:lädd cn vlckcr t..rnilil snrali.;.r r;å in-
disl;. mat lian man äta:

Bbuna h[eat, skuren biff med ananas och grönsa-
ker .Kryddad n-red paprikapulvcr, vitlök, cuirypul-
vcr', rödpeppar. Er-r aning sött liatnslie, men rr-r.d .n
ursinnigt stark eftcrsmali, scm ändå li-ir vara anpas-
sed cftel svenska rungor.

fulcat Cu.rr1,, srnå lanlmli.örtbitar mcd saffre_nsfär_
get r^s. I(ryddar rred vitlökspulver bllndat r.ned vit_
llikssrnör', kryddpeppar och rrassor r.r-red rorkad löli.

Cbickcn Curry, kyckling rncd ris. I(ryddacl rrecl
tcmet, currypulvcr', kryddpeppal. och lök.

Samtli{ra r:itter mecl brinnandc' eftcrsnrali.
Varning för att driclia vin till, i varje fall rött.

Sen,itrisen pel rcstalirang Dc Svarta Fårer-r vid Stor-
torgct bcrättadc, att cndast vatteu cllcr r-rirrerirlvat-
tcn rir liimpligt till incliska riitrcr.

HL

1.
Bomullstunik med broderi i rött, oronge, blött och vinrött somt medinfölldo spegeldekorotioner. pris 45-i'g kr.

lrrdisk muslinklönning ioliko förger och mön:ter. pris 55 kr.

3.
Tunik i indisk bomull. Mönster ivitt och brunt. pris 38_40 kr.

1.
Tunik ibeige indisk bomull med broderier ibrunt, grönt, vinröttoch ondro förger. Pris 45 kr. Finns ocksö i helsiden." pris' f iO Lr.

Foto: N. Khon.
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