
MODA LAT 40.



Moda lat 40.- jak 
historia wpłynęła 
na ubiór w latach 
czterdziestych?

Lata czterdzieste były dla mody trudnym czasem. 
Ogarnięte wojną społeczeństwo skupiało się na zupełnie 
innych kwestiach niż strój.Bogate zdobienia i wymyślne 
kroje ustąpiły miejsca funkcjonalności i prostocie. 
Kobiety masowo ruszyły do pracy, przede wszystkim w 
fabrykach, dlatego modę damską lat 40. najlepiej opisują 
słowa: wygoda i uniwersalność. 



Kobiety samodzielnie szyły 
spódnice i sukienki

Lata 40. wyzwoliły w kobietach ogromne 
pokłady kreatywności. Dostęp do dobrej 
jakości tkanin był niemal niemożliwy. 
Zmuszone koniecznością panie 
zapoczątkowały przeróbki,Kobiety 
samodzielnie szyły spódnice i sukienki z 
domowych tekstyliów np. zasłon i obrusów, a 
z męskich mundurów tworzyły żakiety. Brak 
nylonu rekompensowano, rysując czarne 
kreski imitujące charakterystyczny szew na 
łydkach, który do tej pory zdobił rajstopy

https://domodi.pl/odziez/odziez-damska/sukienki
https://domodi.pl/odziez/odziez-damska/sukienki


Najbardziej charakterystyczne elementy mody damskiej lat 40.

Lata 40. upływały w modzie pod znakiem funkcjonalności, a krawiectwo próbowało sprostać 
wymogom nowej dekady. Najbardziej charakterystyczne elementy mody damskiej lat 40. to 

między innymi:

-proste spódnice do połowy łydki, 

-żakiety ze sztywnych, grubych tkanin, 

-spodnie z szerokimi nogawkami, 

-ubiór przypominający pracownicze uniformy,

-koszule z rozłożystymi kołnierzykami, 

-spodnie-ogrodniczki,

-szaleństwo dodatków: apaszki noszone pod szyją, 
torebki-kuferki, rękawiczki i kapelusze,

-buty z okrągłymi noskami na stabilnych słupkach.

https://domodi.pl/buty


Sukienki
były najbardziej 

rozpoznawalnym elementem 
ekady. Najpopularniejsze były te 

zapinane na rząd guzików, 
często z kołnierzykiem i 
kieszeniami. Nie mniej 
popularne, zwłaszcza w 

wieczorowej modzie lat 40. były 
sukienki ozdobione 

marszczeniami, które świetnie 
modelowały sylwetkę. Kobiety 

nosiły także sukienki z baskinką 
lub modele z kopertowym 
dekoltem. Długość sięgała 

najczęściej do połowy łydki, a 
rękawy były długie lub kończące 

się na wysokości łokcia. 
Obowiązkowo podkreślano talię! 



 

Jakimi ikonami stylu lat 40. inspirowały się ówczesne kobiety? Z pewnością były to 
gwiazdy Hollywood, które przeżywało wtedy rozkwit.

Katharine Hepburn
Drugą z nich była aktorka Katharine Hepburn, 
która emanowała klasą i nieskazitelną urodą. 

Inspirowała kobiety do noszenia spodni i 
oversizowych marynarek, które wiązała w talii.

Ava Gardner
Pierwszą ikoną stylu była niewątpliwe Ava Gardner, 

również aktorka, która kojarzona była z bardziej 
zmysłowymi stylizacjami. Nosiła dopasowane suknie w 

odcieniu tajemniczej czerni lub klasyczne garsonki.

https://www.renee.pl/marynarki-damskie


Makijaż
Czasy niedoborów dotknęły także branżę kosmetyczną – 

nie oznacza to jednak, że kobiety zrezygnowały z pięknego 
wyglądu. Postanowiły postawić na jeden, najmocniejszy 
punkt makijażu – czerwone usta. Czasem dodatkowo 

malowały na górnej powiece delikatną kreskę za pomocą 
czarnej kredki. Makijaż lat 40. był więc kolejnym dowodem 

na to, że kobieca pomysłowość nie zna granic.

 

Włosy
starannie układanie loki i fale 

zwykle opadały na ramiona lub były 
delikatnie podpięte. W latach 
czterdziestych, gdy kobiety 

pracowały w fabrykach, spięte 
włosy często były koniecznością. 
Ozdabiano je jednak kolorowymi 

apaszkami


