
Moda Lat 60Moda Lat 60



SZALONE LATA 60
To czas, w którym niezwykle modne były fasony mini. 

Kobiety nosiły krótkie sukienki o kroju litery A, czyli proste, 
lekko rozszerzane ku dołowi. Sukienki te miały najczęściej 

rękawki ¾ lub nie miały ich wcale, a zastępowały je 
szerokie ramiączka. Bardzo często dekolt sukienek był 

zabudowany i wykończony okrągłym kołnierzykiem. 
Niektóre modele sukienek miały paski do kompletu, które 

podkreślały talię. Modna była też stylizacja z krótką 
sukienką włożoną na koszulę. Nie sposób nie wspomnieć o 

sukienkach maxi, zdobionych roślinnymi wzorami, które 
lansowały miłośniczki stylu hippie. Lata 60. w modzie to 
również narodziny spódniczki mini, a zaprojektowała ją 
Mary Quant, która później rozsławiła również ubrania z 

tworzyw sztucznych. Oprócz mini kobiety zakochały się w 
szortach – koniecznie króciutkich, mocno dopasowanych i z 
wysokim stanem. W eleganckich stylizacjach dominowały 

tweedowe, starannie skrojone komplety ze spódniczki i 
żakietu.

Wpływ na modę lat 60. miała także druga fala feminizmu. Kobiety 
ubiorem akcentowały niezależność i wyrażały swoją 

indywidualność. Po latach 50., w których najważniejszą rolę w 
kobiecej sylwetce odgrywała talia, nadszedł czas swobody, 

frywolności i kontrowersji. Przestano podkreślać kobiece kształty, 
a wręcz przeciwnie – królowały chłopięce fasony oraz luźne kroje.

 



Modne w latach 60-tych były również nieco szersze spodnie. 
Kobiety chętnie łączyły je z pudełkowymi bluzkami. Lata 60. w 

modzie damskiej to również czas garniturów dla kobiet w wersji 
oversize. Warto wyróżnić jeszcze płaszcze, które były bardzo 

charakterystyczne – proste, symetryczne i krótkie. W modzie lat 
60. było kolorowo – ubrania pojawiały się w interesujących, 

wyrazistych lub pastelowych barwach, co dawało wiele 
możliwości na stworzenie oryginalnej stylizacji. Wśród wzorów 
dominowały pasy, krata, romby i kwiaty. Bardzo popularne były 

także wzory geometryczne, wywołujące złudzenia.
Moda lat 60. była pełna sprzeczności pod każdym względem i 
stała się bardzo swobodna, niezależnie od płci i wieku. Odzież 

damska podążała za trzema głównymi trendami: elegancją z lat 
50., młodzieńczym stylem Mary Quant oraz erą kosmiczną i 
stylem hippisowskim z końca dekady. Schludnie skrojone 

garnitury, jaskrawe, wirujące kolory, psychodeliczne koszule 
tie-dye, długie włosy i brody, kobiety noszące niewiarygodnie 
krótkie spódniczki oraz mężczyźni ubrani w tuniki i peleryny. 

Jeszcze dekadę wcześniej nikt nie uwierzyłby w tego typu 
fantazję.



Modne dodatki w latach 60-tych to z pewnością okulary 
przeciwsłoneczne w dużych, najczęściej białych oprawkach. 

Oprawki te przybierały ciekawe, geometryczne formy, 
nawiązujące do Optical Art. Kobiety nosiły także kapelusze z 
szerokim rondem, które szybko stały się symbolem mody 

tamtych czasów. Na głowie chętnie noszono także szerokie 
opaski, często w tym samym kolorze co kreacja. Modne buty 
lat 60. to zdecydowanie botki i czółenka na niskim obcasie, 
które doskonale komponowały się z krótkimi sukienkami i 

spódniczkami.
 

DODATKI



Modne w latach 60. były fryzury starannie ułożone, krótkie lub lekko za ramiona. Królowały wysokie upięcia i koki, a także 
rozpuszczone włosy z grzywką. Kontrastem do tego były hippiski, które dumnie nosiły rozpuszczone, lekko potargane włosy, 

które często sięgały im aż do pasa! A jakie trendy makijażowe były popularne w latach 60.? Hitem stały się wówczas…sztuczne 
rzęsy! Im gęstsze i dłuższe, tym lepiej. Można powiedzieć, że cały makijaż lat 60. opierał się na podkreśleniu oka, czego dowodem 
są też grube kreski malowane na górnej powiece, które miały je powiększać. Usta powinny nawiązywać do naturalności, dlatego 
najlepiej lekko pomalować je bladoróżową pomadką lub bezbarwnym błyszczykiem. Za to makijaż wieczorowy dodawał do tego 

zmysłowe usta muśnięte czerwoną szminką.

MAKIJAŻ I FRYZURY



IKONY LAT 60

Ucieleśnieniem nowego ideału była brytyjska 
modelka Twiggy, która uznawana jest za pierwszą 
supermodelkę w historii.Znakiem rozpoznawczym 

stylu Twiggy były krótkie, trapezowe sukienki, 
które wylansowała projektantka Mary Quant. W 

wydaniu modelki były one kolorowe i wzorzyste – 
najczęściej w poziome paski.

 

Twiggy (Lesley Lawson)
Jackie Kennedy do dziś uważana jest za ikonę 

stylu. Nie bez powodu - żona byłego prezydenta 
USA wiedziała jak wyglądać "chic", ale bez silenia 

się na taki wizerunek. W sposób naturalny 
wykreowała własny styl, swoją drogą zgodny z 

trendami panującymi w latach 60.

Jackie Kennedy

https://blog.eobuwie.com.pl/mary-quant-kobieta-ktorej-moda-damska-zawdziecza-mini-muszkieterki-i-kalosze/


·pudełkowe płaszcze i bluzki;
·trapezowe spódniczki mini w kształcie litery A oraz bardzo krótkie sukienki;

·botki na płaskim obcasie (tzw. kaczuszka) i z wysoką cholewką;
·plastikowe płaszcze przeciwdeszczowe, nylonowe sukienki i winylowe spódniczki;

·sztuczne futerka i kożuszki;
·kombinezony we wszystkich wersjach kolorystycznych – od gładkich, aż po wzorzyste, eklektyczne modele;

·kolorowe rajstopy;
·czółenka zapinane na pasek;
·jeansy o klasycznym kroju;

·spodnie capri – sięgające łydki lub kostki;
·spodnie dzwony;

·sukienki z obniżoną talią,
·kwadratowe, plastikowe torebki z podwójnym uchwytem w górnej części, a także listonoszki, kuferki oraz worki;

·apaszki, zakładane nie tylko na szyję, ale wiązane także na głowie;
·szerokie opaski do włosów;

·owalne okulary tzw. kocie oczy.
 

W latach 60. pojawiło się wiele elementów garderoby, które od lat nie przestają być 
modne:
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