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ABSTRAK
Mode berpakaian dari dulu hingga kini masih menjadi trendcenter di kaum perempuan
maupun laki – laki. Pakaian pun memiliki jaman nya tersendiri. Dari yang ketat hingga lebar,
namun yang membuat menarik dari busana - busana tersebut adalah perpaduan warna yang
memikat, antara satu warna dan lain. Perpaduan dari pemakaian asesories, maupun tata cara kita
menggunakan make up bisa membuat perpaduan warna semakin indah dilihat.
Gaya berbusana sudah menjadi trend sejak dulu, adapun gaya busana vintage. Gaya
busana vintage juga disebut dengan gaya busana klasik. Karena gaya busana ini mengikuti trend
pada jaman 1980. Perpaduan warna dan gaya yang diciptakan membuat tampilan busana ini
memiliki ciri khas sendiri. Tak kalah menarik, aksesories yang digunakan juga dapat mendukung
kesan vintage atau klasik lebih tampak menonjol seperti penambahan ikat pinggang, topi ataupun
tas.
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Memahami Dasar dari Gaya Vintage
Pilihlah barang-barang dari berbagai zaman. pakaian vintage dikenal sebagai pakaian
atau aksesori yang dibuat sebelum tahun 1980-an. Oleh karena itu, terdapat banyak pilihan
pakaian yang dapat dipilih dalam kategori pakaian vintage. Walaupun melompat ke era tertentu
merupakan hal yang normal, untuk mencampurkan pakaian dan aksesori dari beberapa era.
Adapun gaya berbusana sebagi berikut
 Gaya tahun 1900-an dikenal dengan gaun berenda tebal, korset, dan baju berkerah.
 Gaya tahun 1910-an dikenal dengan mantel tebal dan sepatu bot tinggi bertali untuk
perempuan.
 Gaya tahun 1920-an dikenal dengan gaun yang licin dengan tambahan aksesori manikmanik yang glamor.
 Gaya tahun 1930-an menjadikan topi dengan pinggiran lebar dan kerah bulu populer.
 Gaya tahun 1940-an dikenal dengan celana berbentuk rokok, sweter berwarna pastel dan
atasan bertali tanpa lengan.
 Gaya tahun 1950-an mempopulerkan gaun dengan bagian bawah yang lebar, jaket kulit,
serta pakaian unitard yang ketat.
 Gaya tahun 1960-an dikenal dengan celana dengan bagian bawah melebar, kemeja
bermotif, dan lambang perdamaian pada motif pakaian.
 Gaya tahun 1970-an mempopulerkan celana jin dan warna-warna netral, setelan resmi
serta kaus kaki sebagai penghangat kaki.
 Gaya tahun 1980-an dikenal dengan warna-warna neon yang menyala, bantalan bahu,
atasan berenda, serta setelan jubah dan celana ketat (legging).
Berpakaian Vintage
Pilihlah beberapa atasan vintage. Atasan vintage dari berbagai era adalah cara termudah
untuk memasuki gaya vintage. Kemeja dan sweter tidak memerlukan banyak perawatan, dan
dapat dipasangkan dengan berbagai macam celana modern. Saat ini, sangat populer untuk
memasangkan atasan vintage dengan celana jeans ketat serta sepatu bot, dan aksesori lainnya.
Hindarilah atasan dari gaya tahun 70-an dan 80-an, karena jika salah menggunakannya, akan
masih terlihat modern.

Salah satu contoh bawahan dapat menggunakan rok, rok vintage secara umum terbagi
menjadi dua kategori: panjang hingga mata kaki (maxi) atau sepanjang lutut (midi). Hingga tahun
80-an dan 90-an, rok tidak dianggap pantas kecuali memiliki panjang selutut atau lebih panjang.

Untuk mengimbangi panjang rok ini, pastikan untuk menggunakan atasan yang berasal dari era
2000-an atau lebih.
Vintage
Arti kata vintage itu sendiri adalah old-fashioned or absolete. Gaya pakaian vintage adalah
gaya pakaian classic. Intinya, vintage itu identik dengan suatu barang yang sudah tua, dan usang.
vintage berasal dari istilah dalam dunia anggur. anggur yg telah disimpan selama bertahun-tahun
semakin lama akan semakin nikmat. begitu juga dengan vintage style, yang semakin lama akan
semakin gaya dan berkualitas.
Era kejayaan vintage dalam dunia fashion berada pada tahun 20-70an. vintage berbeda
dengan retro maupun antique. retro adalah gaya klasik yang usianya lebih muda dari vintage,
yaitu tahun 70-90an. sedangkan antique adalah gaya klasik yang lebih tua dari vintage, yaitu
dibawah tahun 20an. namun pada dasarnya ketiga istilah sama-sama mengacu pada sesuatu yang
sudah tua, oldstyle, gaya kuno, masa lalu, sesuatu yang usang dan berumur.
Gambar gaya berpakaian vintage pada era-nya.

Vintage jaman sekarang
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