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Kaj se zgodi, ko si zavežemo rutko? Čarovnija. Naša podoba v trenutku dobi povsem nov pridih. Svojo podobo 
lahko povzdignemo v bolj poslovno in hkrati bolj žensko. 

Namigi
  Najlepši lesk imata ruta ali šal iz prave 

svile, res pa je, da je ta bolj občutljiva 
in velikokrat preveč kompaktna za 
oblikovanje mehko padajoče draperije.

  Če ne veste, katere barve vam ustrezajo 
glede na naravno koloristiko, lahko uberete 
bližnjico: izberite barvo rutke v barvi 
svojih oči. Če imate temno rjave oči, se 
odločite za intenzivnejše in toplejše barve 
(denimo barvo fuksije, paradižnikovo 
rdečo ali zelene odtenke).

  Čista bela barva pristaja le redkim, 
odločite se raje za barvo slonove kosti.

  Večina prikazanih vozlov se lepše 
zavezuje, če je material tanjši.

  Lep vozel zavežemo, če tkanino 
drapiramo (zavezujemo) z občutkom. Tega 
pridobimo zelo hitro – zadostujejo dva ali 
trije poskusi in prsti postanejo spretnejši.

  Če imate dolg vrat, izkoristite redko 
naravno danost – rutke, zavezane v višini 
vratu, lahko odlično nosite prav vi.

  Neformalna, casual oblačila lahko z 
rutko čarobno nadgradite v bolj poslovna.

Svetlikanje in mehkoba svile po-
živita obraz in navidezno omeh-
čata gube. Prav nasprotno kot 
zmečkanina, ki je bila v obliki 
šala zelo aktualna to zimo. Že 

pred leti me je o pomembnosti izbire tkanin 
poučil gospod, ki je prišel na individualno 
svetovanje: »Absolutno ne nosim srajc iz 
lanu, saj imam nekaj podobnega že na obra-
zu, zakaj bi to poudarjal,« je povedal. Svile-
na rutka ima le eno slabo lastnost, tkanina 
je kompaktnejša in z njo ne moremo tako 
uspešno zavezovati vozlov kot na rutkah in 
šalih iz umetnih materialov.

Svilena rutka namesto liftinga

Osveži in pomladi 
Z dolgim in širokim svetlikajočim se šalom 
lahko nadgradimo dramatičen ali roman-
tičen slog, rutka osveži naš obraz in nas 
pomladi. Zavezana okrog ročaja torbice pa 
naredi našo podobo bolj dinamično. Ruta 
lahko postane celo oblačilo. Zavezovanje 
rutk je preprosto. V začetku potrebujete 
nekaj potrpljenja, kmalu pa prsti postane-
jo spretnejši. 

Rutka ascot za moške 
Rutka kravata ascot (ali plastron) se že od 
leta 1800 uporablja kot krojen kos traku, 

ki se enostavno zaveže, lahko pa se polepša 
z okrasno iglo. Nameščena je pod ovratnik 
srajce, srajca ima v tem primeru odprta 
zgornja dva gumba. Lahko nadomešča 
kravato, najlepše pristaja mladim fantom 
maturantom ali starejšim gospodom. Ime 
je dobila po znanih kraljevih konjskih dir-
kah v Ascotu v Angliji. Nosi se kot del 
dnevnega fraka, to je raven oblačenja za 
dnevne slovesnosti na prostem, denimo 
poroke.   
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