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Ennen haute couturea

• oli muotia, mutta ei 
ammattimaisia 
muotitaiteilijoita

• tunnettu muodin 
ammattilainen oli esim. 
Rose Bertin Ludvig XVI 
aikana

• marchande des modes – 
ei muotitaiteilija



Charles Frederick Worth

• 1825–1895

• englantilainen

• aluksi töissä Swan & 
Edgar -nimisessä 
kangasliikkeessä 
Lontoossa



Charles Frederick Worth

• 1847 > Gagelinilla 
Pariisissa

• 1850 > pääleikkaaja ja 
oma  osasto

• 1851 ja 1855 Worthin 
pukuja esitettiin myös 
Lontoossa



Marie Worth

• työtoveri Gagelinilla

• 1851 > C.F. Worthin 
aviopuoliso

• pojat Gaston ja Jean-
Philippe



Marie Worth

• C.F. Worthin ensimmäinen 
mannekiini.

• Yksi Worthin uusista 
ideoista oli esittää puvut 
elävän mannekiinin päällä, 
mistä tuli haute couturen 
vakituinen käytäntö.



Worth & Bobergh

•  Worth & Bobergh:          
7 rue de la Paix, Pariisi 
oma liike 1858.

• Otto Bobergh 
ruotsalainen liikemies ja 
rahoittaja.

• Prinsessa Pauline von 
Metternich, ensimmäinen 
tärkeä asiakas.



Keisarinna Eugénie

• Keisarinna Eugénie, 
Napolen III:n puoliso ja 
näkyvin asiakas.

• Keisarikunta loppui 
1870, ja Worthin tyyli 
itsenäistyi hovin 
vaikutuksesta.

• 1872 Worth työllisti 
1200 ihmistä.



Worthin suunnittelulle 
oli ominaista

• taitava ompelutyö

• ylellinen kirjonta



Worthin suunnittelulle 
oli ominaista

• taidehistorian tuntemus 
ja menneisyyden 
aiheiden käyttö puvuissa.

• innovatiivisuus ja 
tietoinen pyrkimys 
muuttaa muotia.



Worthin suunnittelulle 
oli ominaista

• huomattava vaikutelma 
(näennäisesti) 
”yksinkertaisin” keinoin.

• vähäeleiset 
yksityiskohdat, jotka 
saivat muut näyttämään 
ylipukeutuneilta.

• erinomainen leikkaus ja 
istuvuus.



Worthin suunnittelulle 
oli ominaista

• vahva tuntuma 
materiaaliin.

• kiinteät henkilökohtaiset 
suhteet Ranskan 
silkkiteollisuuteen.





• Etiketti jokaisessa 
vaatteessa, joten 
luomukset yhdistetään 
suunnittelijan NIMEEN.

• Ylitti Ranskan rajat ja 
puki mm. Euroopan 
hoveja sekä muita 
varakkaita ulkomaalaisia.

• Markkinoi hajuvettä Je 
reviens.

Muuta Worthin 
alullepanemaa



Haute couture -nimen 
käyttöoikeus edellyttää
• yritys on Fédération 

française de la 
couture, du prêt-à-
porter des couturiers 
et des createurs de 
mode -organisaation 
jäsen (aiemmin 
Chambre syndicale de 
la couture parisienne).
www.modeaparis.com



Haute couture -nimen 
käyttöoikeus edellyttää

• työ on tehtävä Pariisissa.

• liikkeessä on oltava 
ainakin 20 
kokopäivätoimista 
työntekijää (uusilla 
yrityksillä 10).







• styliste

• modeliste

• première main

• seconde main

• midinette, ourvière

• arpette



• vendeuse

• habilleuse



Haute couture -nimen 
käyttöoikeus edellyttää
• tammikuussa ja heinä-

kuussa on esitettävä 
julkisesti uusi kokoelma, 
jossa on ainakin 50 asua 
(uusilla yrityksillä 35).

• kokoelman on esitettävä 
asiakkaille ao. liikkeesä, 
erityisesti tähän tarkoit-
ukseen varatussa tilassa, 
salon (ennen elävät 
mannekiinit, nykyään 
videoesitys).









Haute couture -nimen 
käyttöoikeus edellyttää

• sekä esitettävistä 
vaatteista että asiakkaalle 
mitoitetuista vaatteista 
tehdään toile, jonka 
mukaan varsinainen 
kangas leikataan.



Haute couture -nimen 
käyttöoikeus edellyttää

• että vaatteita sovitetaan 
ainakin kerran.

Haute couture -nimen 
käyttöoikeus edellyttää





Haute couture -nimen 
käyttöoikeus edellyttää

• käytetään erittäin 
korkealaatuisia kankaita.

• huipputasoista käsityötä, 
jota on paljon kone-
ompeluun verrattuna.



Haute couturen osastot

• flou – leninkiompelimo

• tailleur – räätäliosasto 



Prêt-à-porter

• Prêt-à-porter

• Prêt-à-porter de luxe

• Prêt-à-porter des 
couturiers

• Prêt-à-porter des 
créateur



Lisenssituotteet

• Ainakin 1950-luvulta asti. 
1995 tilastojen mukaan:     
Haute couture 6 %         
Prêt-à-porter (fem) 35 %     
Prêt-à-porter (mas) 15 % 
Asusteet ja lisenssituotteet  
44 %
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Nykyinen organisaatio Fédération française de la couture, 
du prêt-à-porter des couturiers et des createurs de mode 

ei luettele erikseen haute couturea.

Vuonna 2009 haute couture -osasto oli seuraavilla yrityksillä:

Adeline Andre,  Anne Valérie Hash, Chanel, 
Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, 

Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, 
Maurizio Galante ja Stéphane Rolland,

joista Christian Lacroix on tehnyt konkurssin 2010. 


