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Öz 

Anadolu toprakları birçok kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Gaziantep, eski çağlardan bu yana birçok el 

sanatları ve kültürel mirasın koruyucusu durumundadır. Bu çalışma kapsamında çözgüsü %100 doğal ipek, atkısı %100 

doğal pamuk ipliği, 1 cm. deki çözgü tel sayısı 58 tel/cm, 1 cm. deki atkı tel sayısı 11 tel/cm. arasında değişmekte olan 

kutnu kumaşı kullanılarak tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Kutnu kumaşı seçimi yapılırken sarı, yeşil, mor, siyah ve 

mavi renkleri üzerinde barındıran dört farklı kutnu dokuma kumaşı tercih edilmiştir. Tasarım Zeugma mozaiklerinde 

yer alan bordürler kullanılarak bilgisayar ortamında zenginleştirilmiştir. Yürütülen bu çalışma ile unutulmaya yüz 

tutmuş kültür öğelerinin bir sonraki nesile aktarılması sağlanmıştır. Ayrıca geleneksel kumaşlar modern çizgilerle 

yeniden yorumlanmıştır.  
 

      Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Zeugma, Kültürel Miras, el sanatları, Kutnu Dokuma Kumaşı 

 

 

 
 

 

 

 

Makale Bilgisi 

Geliş:  20 Ocak 2020                                                  Düzeltme: 10 Şubat 2020                                                  Kabul: 2 Mart 2020 

 

 

 

https://www.artsurem.com/
http://www.idildergisi.com/
mailto:nkalebek@gantep.edu.tr
mailto:senasayarr27@gmail.com


Avcıoğlu Kalebek, Nazan ve Sena Sayar. “Zeugma Kültürel Miras Ögeleri ile Geleneksel Kutnu Kumaşının Giysi Tasarımında Kullanılması”. idil, 67 (2020 Mart): s. 507–514. doi: 10.7816/idil-09-67-09 

508 

 

Giriş 

Giyim, insanlık tarihiyle başlayan ve gelişen kültürel bir olgudur. İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından birisi olan 

giyinme ihtiyacını karşılayan tekstil sektörü dünyanın en eski sektörlerinden ve sanayileşmenin temel taşlarından birisi 

olmuştur  (Atılgan vd, 2012: 18).  Geleneksel giyim ve onu oluşturan giysi örnekleri bir toplumun gelenek ve 

görenekleriyle bütünleşmiştir. Geleneksel giyim el sanatlarını da barındıran, etik değer ve inanç ile birlikte coğrafi ve 

iklim şartlarından etkilenen kültür mirasıdır. Geleneksel giyim kuşam toplum içinde son şeklini almadan önce birçok 

değişime uğramaktadır. Türkiye’de sadece Gaziantep yöresinde dokunan kutnu kumaşı, geleneksel giyimdeki kullanım 

alanları ve imalatı, el işçiliği ve kullanım alanlarıyla halkın kültürel mirası konumundadır. Bu çalışmada ele alınan kutnu 

kumaşının tarihi 16. yüzyıla kadar uzanan üretim sayısı azalsa da bu işin ustaları tarafından günümüzde halen üretimi 

devam etmekte olan, Gaziantep yöresine ait el sanatlarındandır. Kutnu kumaşı, zahmetli üretim aşamaları ve içinde hiçbir 

sentetik madde bulunmamasından ve bu nedenle de vücuda zararı dokunmayan yapısından dolayı, eski çağlardan beri 

değerli bir kumaş olarak görülmüştür. Çözgüsü ipek, atkısı pamuk olan bir yapıya sahiptir. Kutnu kumaşının farklı 

isimlerde birçok çeşidi bulunmaktadır. Kutnu kumaşına bakıldığında hâkim renginin sarı olması ile birlikte kırmızı, siyah, 

yeşil, mor, pembe ve mavi gibi renklerinde kullanıldığını görüyoruz (Öner 2019: 130, Koca vd, 2009: 88, Akın 2018: 

242, Gürcüm vd, 2016: 383). Gaziantep aynı zamanda, M.Ö. 3. yüzyıl ve M.S. 281 tarihleri arasında varlığını sürdürmüş 

olan Roma kentinin üzerine kurulup, kazılar sonucu ortaya çıkarılan Zeugma Mozaik kenti kültürel mirasına sahiptir. 

Arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılan Zeugma mozaikleri, 2011 yılında Gaziantep ilinde açılan Zeugma Mozaik 

Müzesinde sergilenerek, sanatseverlere sunulmuştur. Müze şu an dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi olma 

özelliğini taşımaktadır (Akyol vd, 2011: 39, Küçük vd, 2009: 70). Öner (2019), geleneksel giyimde kullanılan kutnunun, 

günümüzdeki farklı kullanım alanlarını incelemiş. Sonuç olarak, sanayileşmenin getirdiği yenilikler, teknolojinin 

ilerlemesi, modanın sürekli kendini yenilemesi ve değiştirmesi sonucunda geleneksel giyim de günlük kullanımını 

yitirmiş, aynı zamanda bu işi icra eden ustaların da sayısı azalmıştır. Günümüzde bazı modacı ve markalarla kutnu kumaşı 

modern şekillerle yeniden toplumun beğenisine sunulmaktadır. Ancak kutnu kumaşını tekrar modern şekilde 

tasarlamanın yeterli olmadığı, bu işi icra edenlerin de korunma altına alınması gerektiğini vurgulamışlardır (Öner, 2019: 

138). Duman (2012), Gaziantep ve çevresindeki illerdeki geleneksel meslekleri incelemişlerdir. Bu meslekler, 

kutnuculuk, yemenicilik, sedef kakmacılık ve bakırcılık meslekleridir. Bahsi geçen meslek ustaları, ürünün işlevini 

korurken, bireysel zevklerini ve toplumsal estetik anlayışını gözeterek yeniden yorumlamaktadır. Böylece, halk bilgisi 

ürünleri yerelden ulusala ve ulusaldan evrensele taşınabilmektedir (Duman, 2012: 1536). Ocakoğlu (2018), moda kavramı 

altında üretimi gün geçtikçe azalan unutulmaya yüz tutmuş yöresel dokumaları, günün trendleri doğrultusunda giysi 

tasarımlarında yeniden yorumlamıştır. Gaziantep ili ve çevresinde dokunan kutnu kumaşının özellikleri, tarihi ve 

kullanım özelliklerini araştırmıştır. Kutnuların renk ve desen özellikleri dikkate alınarak silüetler üzerinde tasarlanıp, 

artistik ve teknik çizimleri yapılmış, aralarından konuya en uygun model seçilip renk varyasyonları hazırlanıp hikâye 

panosu oluşturulmuştur. Bu çalışma ile Türk kültürünü yansıtan geleneksel dokumaların, tüm dünyaya en yeni örnekleri 

ile tanıtılması sağlanmıştır. Tasarım kültürü oluşturma, yeni tasarımcılara yol gösterme konusunda katkı sağlamıştır 

(Ocakoğlu, 2018: 1590). Bor (2016), geleneksel bir malzeme olan kutnu kumaşı ile tasarımlar yapmıştır. Tasarım 

yaparken tasarım ilke ve yöntemleri doğrultusunda modern giysi örnekleri hazırlamıştır. Tasarımlar ilk önce elde 

renklendirilmiş, sonrasında bilgisayar ile zenginleştirilmiştir. Tasarımlar yapılırken giyilecek yere uygunluğu, 

ekonomikliği, fonksiyonelliği, kullanılabilirliği, silüeti, çizgi, doku, uyum, denge, bütünlük, ritim ve vurgu özellikleri 

dikkate alınmıştır (Bor, 2016: 42). Kartal ve Gürcüm (2018), Osmanlı seraser dokumalarından esin kaynağı oluşturularak 

çağdaş tekstil koleksiyonu oluşturulmuştur. Seraser dokumalarda yer alan motif ve renkler analiz edilerek, genel karakteri 

bozulmadan uygun motif ebatı ve yerleşim düzeni belirlenmiştir. Koleksiyonda, hilal, lale, hançer yaprağı, sümbül, çiçek, 

rozet, rumi, hatayi, gül, kozalak, saz yaprağı ve taç motifleri kullanılmıştır. Uygun renklerde 10 adet tasarım yapılmış ve 

2 adet tasarım ürüne dönüştürülmüştür.  Ürünler işlevsel fon perde formunda jakarlı dokuma ile üretilmiştir (Kartal ve 

Gürcüm, 2018: 64).  Bu çalışmada, kutnu kumaşı ile Zeugma mozaiklerinde yer alan bordür desenleri harmanlanarak 

giysi tasarımları yapılmıştır. Gaziantep’in ev sahipliği yaptığı iki kültür öğesinin giysi tasarımına yansıtılarak kültürel 

mirasa sahip çıkılması adına tasarımlar sunulmuştur.  
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1.Materyal 

Çalışmadaki ana malzeme, çözgüleri ipek, atkıları pamuk olan, çözgü sateni örgüsü ile dokunmuş, renkli çözgüleri sebebi 

ile renkli çizgileri olan bir tür yarı ipekli kutnu kumaşıdır. Asalet ve güç temsili olarak görüldüğünden dolayı kutnu, 

Osmanlı döneminde de sıklıkla kullanılmıştır. Sultan ve padişahın kaftanlarında saray mensuplarının kıyafetlerinde tercih 

edilip kullanılmıştır. Bunun yanı sıra giyim-kuşam haricinde kürklerin astarlanmasında, dekoratif amaçlı olarak, perde, 

koltuk, kanepe, yastık örtüleri yapımında da kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada kullanılan kutnu kumaş örnekleri 

Görsel 1’de verilmiştir. 

 

 
Görsel 1. Kutnu Kumaşları 

             

Zeugma mozaiklerinin kenarlarını süsleyen çeşitli bordürler bulunmaktadır. Örgü motifi, meander motifi, dişli şerit, dalga 

motifi, kordela-ribbon motifi ve boncuk dizisi olmak üzere çeşitli isimler almaktadır. Bu çalışmaya esin kaynağı olan 

örgü motifi tekli ve ikili saç örgüsüdür (Görsel 2). Saç örgüsü motifinde iki şeridin birbiri üzerine sarılarak ilerlemesi 

üzerine oluşturulmaktadır. Yüzyıllar boyunca, mütevazı görünüşü ile pek çok kültürün sanat eserini çerçeveleyen bu 

desen, günümüzde de ara suyu olarak kullanılmaktadır (Pekel, 2009;  Anonim, 2011). 

  
Görsel 2. Örgü Motifi (Anonim, 2011: 66) 

 

En eski medeniyetlerden günümüze kadar sevilerek kullanılan bir başka ara suyu deseni de, saç örgüsü ismi ile bilinen 

ikili zencerektir. Bu desenin iki çeşidi vardır: Noktaları daire şeklinde olanlar ve noktaları üçgen şeklinde köşeli olanlar. 

Üçlü zencerekte ise ortak özellik, tam noktaların üç sıra olmasıdır. Şerit sayıları ise örgü şekline göre değişir. Bazı 

desenlerde anahtar çizgilere, bazen de uzun noktalara rastlanır. Ayrıca örgü aralarında bırakılan boşluklar başka motiflerle 

de doldurulabilir (Pekel, 2009: 28). Bu çalışmada, örgü motifi saç örgüsü olarak bilinen ikili zencerek seçilerek tasarımlar 

gerçekleştirilmiştir.  

 

2.2.Yöntem 

Çalışmada Zeugma mozaiklerinde yer alan bordürlerden ilham alınarak oluşturulan bir tasarımda kutnu kumaşı 

kullanılarak Gaziantep iline ait iki kültürel miras objesinin sentezlenmesi planlanmıştır. Koleksiyonun ilk aşamasında 

Zeugma Mozaik Müzesinde ilham kaynağı olan eserler incelenmiştir. Mozaiklerde kullanılan kenar bordürleri tasarlanan 

giysinin kemer kısmında kullanılmıştır. Kutnu kumaşı belirlenerek yapılması planlanan tasarımın elde çizimi yapılmıştır. 

Seçilen modeller dijital ortamda AI (Adobe Illustrator) adlı bilgisayar programında renklendirilmiş ve 

zenginleştirilmiştir. 

 

3. GİYSİ TASARIM UYGULAMALARI 

Moda ürünleri tasarlama süreçleri; “kumaş, renk, desen, aksesuar, model hazırlama, form ölçümü, giysi kalıbı, 

prototip, son ürün” olarak listelenmiştir (Dal, 2019: 513). 

 

3.1. Piyasa Araştırması 

        Bir tasarım sürecinde, moda tasarımcısı araştırma yaparken; tasarlayacağı ürünü, hitap edeceği hedef kitlesini 

tanımlamalı, üreteceği koleksiyon için ise konsept (ana fikir/yaratıcı düşünce), piyasa ve materyal araştırması yapması 

gerekmektedir. Bu çalışmada kadın üst ve alt giyim model analizi şu şekildedir: üst giyim simetrik, kalın askılı “V” yaka, 

file ve kutnu kumaşından tasarlanmış alt giyim ise pantolon şeklinde tasarlanmıştır.. Ana malzeme, kutnu dokuma 

kumaşı;  yan malzemeler ise siyah örme file, süprem örgü bir kemer ve fermuar olarak belirlenmiştir. Zeugma bordür 
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deseni, pantolonun kemer kısmında kullanılmıştır. Kemer kısmının esnek olması istendiğinden dolayı, dikiminde 

kullanılacak kumaş türü olarak gri renk süprem örgü seçilmiştir. 

 

3.2. Hedef Kitle  

                     Koleksiyon için hedef kitle belirlenirken, genel olarak dikkat edilen birtakım faktörler bulunmaktadır. Bunlar içinde; 

yaş, cinsiyet, demografik özellikler, yaşam tarzı, fiziksel özellikler ve psikografik durum, sosyal sınıf, değerler ve 

tutumlar, ekonomik koşullar, din, örf, adet gibi faktörler gösterilmektedir. Tasarımcıların ürün tasarlarken hangi gruba 

yönelik tasarım yaptıklarını bilmeleri gerekmektedir. Tamamlayıcı ürün tasarımı yaparken uygulanacak olan analiz de 

aynıdır. Hangi kitle, hangi tüketici grup, hangi ihtiyaca yönelik, hangi sezon, hangi coğrafi bölge gibi soruları bilmek 

zorundadır. Bu çalışmadaki hedef kitle 25 yaş üstü orta sınıf toplumun yöresel gelenek ve göreneklerine bağlı kadın 

grubunu kapsamaktadır. Oluşturulan bu koleksiyon İlkbahar/yaz sezonu için günlük giyim olarak tasarlanmıştır. Dikimi 

yapılacak beden aralığı ise 34-46’dır. 

 

3.3. Konsept Araştırması 

     Tasarımcılar, bir koleksiyon hazırlarken, trendleri araştırmakla sorumludur. Trend araştırmaları, sektöre uygun çeşitli 

yayınlardan, internet sitelerinden yapılabilmektedir. Ayrıca müzeler, konserler, filmler ve bunun gibi aktiviteler de 

konsept araştırmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Gaziantep ilinde yer alan Zeugma Mozaik Müzesi 

konseptin oluşmasında büyük katkı sağlamıştır. Mozaiklerin etrafını saran bordürler pantolon tasarımının kemer 

bölümünde yer almaktadır. 

 

 3.4.Artistik ve Teknik Çizimlerin Oluşturulması 

                    Tasarımcılar, eskiz çalışmalarını bitirdikten sonra tasarladıkları ürünün ölçülü ve detaylı bir çizimini yaparak 

üretilmesi için gerekli her bilgiyi bu çizimlerde göstererek üretime yardımcı olurlar. Buna bağlı olarak kullanılacak 

yönteme göre, koleksiyon oluştururken, kumaş ve malzeme seçimi ile ya da eskizler ile tasarıma başlanabilir. Bunları 

desteklemek üzere tasarımda kullanılacak olan konu veya hikâyeyi yansıtacak renklerin, malzemelerin, kumaşların, 

süslemelerin ve hedeflenen müşteri kitlesinin gösterildiği bir hikâye panosunun da oluşturulması gerekmektedir. Bu 

çalışma kapsamında 10 adet eskiz, artistik ve teknik çizimi yapılmıştır (Görsel 3). Bu eskiz çizimlerinden koleksiyonu 

en iyi yansıtan 1 adet model seçilmiştir. Seçilen modelin 4 farklı renk varyasyonu oluşturulmuştur. 

 
Görsel 3. Hikâye Panosu 

 

               3.5. Malzeme Seçimi 

                    Tasarımcının, tasarladığı ürünü oluşturma aşamasında tasarımına uygun kumaş ve malzemeye, kolay ve hızlıca ulaşıp 

temin edebilmesi önemlidir. Bir malzemenin tasarıma uygunluğu; fiyatı, kolay bulunabilirlik, kalite ve zamanla ilişkilidir. 

Tasarımcının kumaş ve materyal konusundaki bilgisi ve donanımı, onun ürünü oluşturma sürecinde, doğru bir yön 

çizmesine kolaylık sağlamaktadır. Tüketici için malzemenin dokusu ve kalitesi kadar tercih edildiği renkler de önem 

taşımaktadır. Malzeme ve renk açısından yanlış tasarlanmış bir aksesuar doğru bir tasarım olarak sonuçlanmamaktadır. 

Bu çalışmada tasarımlar kutnu dokuma kumaş ile yapılmıştır. Kutnu kumaşında üst giyim için mor rengin hâkim olduğu 

“kutnu meydaniye düz muare mor” kumaş, alt giyim için ise mor, yeşil ve pembe renklerin hakim olduğu “meydaniye üç 
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renk pembe” kutnu kumaşları tercih edilmiştir.   Kutnu kumaşının yanında tasarımı tamamlayan yan malzeme ise örgü 

siyah renk file kumaş, kemer bölümü süprem örgü ve pantolonun yan kısmında ise fermuar kullanılmıştır. 

 

3.6. Tasarımların Sunumu 

                     Çağımızda, özellikle son on yıl içerisindeki teknolojik gelişmeler, sanayinin her alanında olduğu gibi, hazır giyim 

sektöründe de bilgisayar sistemlerinin kullanılmasına geniş olanak sağlanmıştır. El emeğinin yoğun olduğu hazır giyim 

sektöründe, kişilerin performansına bağlı olarak verimlilik ve kalite faktörleri de değişkenlik gösterir. İş akışı içerisinde 

insan emeğinin katkısını azaltmak, dolayısıyla daha verimli ve kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla, bilgisayar 

destekli sistemlerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bilgisayarda temel işlem süreci, kullanıcı girdilerinin, bilgisayar 

tarafından kendine tarif edilen şekilde işlenerek kullanıcıya tekrar sunulmasıdır. Hazır giyim sektöründe; model ve kalıp 

hazırlama, serileme işlemi, kesim planı hazırlama, kesim gibi dikim öncesi işlemlerle; taşıma, ütüleme ve ambalajlama 

gibi dikim sonrası işlemler bugün büyük ölçüde bilgisayar destekli tasarım (CAD) ile yapılabilmektedir. Ancak özellikle 

dikim öncesi işlemlerde sağlanan bu gelişmeler el emeğinden tasarruftan ziyade, sürelerin kısalması, firelerin azalması 

ve kalitenin artması konularında faydalı olmuştur. Bu çalışmada, AI (Adobe Illustrator) programı kullanılarak dikim 

öncesi eskiz çizimleri bilgisayar programı ile zenginleştirilerek sunulmuştur (Görsel 4). 

 

 

 
Görsel 4. Koleksiyon parçaları (4 model) 

 

 
Görsel 5. Seçilen Tasarımın Hikaye Panosu 

 

     Koleksiyona ait hikâye panosu Görsel 5’te verilmiştir. Hikâye panosunda tasarımda kullanılan kumaşların görselleri 

de verilmiştir. 
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     Tasarımların prototip ve asıl dikimi gerçekleşmemiştir. Çalışmanın bir sonraki aşaması dikim aşaması olarak 

belirlenmiştir. Seçimi yapılan dört tasarım içinden koleksiyonu en iyi yansıtan model dikilmek üzere seçilmiştir (Görsel 

6).  

 

 
Şekil 6. Dikimi gerçekleştirilecek model 

 

     Giysi, simetrik olarak tasarlanmıştır. Üst beden, filenin üzerine kup şeklinde oturtulmuş bir kutnu kumaş parçasından 

oluşmaktadır. Göbek hizasına kadar “V” yaka formu korunmuştur. Alt bedende ise kutnu kumaşı kullanılarak yapılan 

şort üzerine etek görüntüsü verilerek kemerle birleştirilmiştir. Pantolon 4 kısımdan oluşmaktadır. Kutnu kullanılan 

bölümler şort/etek kısmı, baldır/diz arası diz/diz altına kadar olan parça ve bilek üstünden yere kadar olan kısımdır. Bilek 

kısmında olan bölüm 26 küçük kutnu kumaşının birleşmesiyle oluşmaktadır. Kutnu kumaşları örgü file ile birbirine 

tutturulmuştur. Küçük kutnu kumaşlarının birleştirilerek bilek kısmında kullanılmasının amacı mozaik yapısını tasarımda 

oluşturmaktır. Böylece küçük parçaların birleşimi ile bir bütünlük sağlanmıştır. Kutnu kumaş ile birlikte tercih edilen file 

kumaş, bilindiği üzere delikli yapıdadır. Bu delikli yapı mozaik desenini anımsatmaktadır ve tasarımcıya özgün bir fikir 

sunmaktadır. Bu mozaik olgusu, pantolonun kemer kısmında kullanılan saç örgüsü motifi ile tamamlanmıştır. Böylece 

çalışmanın temasını oluşturan mozaik deseni kutnu kumaşı ile birlikte tasarıma yansıtılmıştır. 

 

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

     Bu çalışmada, Gaziantep iline ait iki kültürel miras Zeugma mozaikleri ve kutnu kumaşı harmanlanarak yeni tasarımlar 

ortaya konulmuştur. Özetle aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

● Unutulmaya yüz tutmuş ve sadece folklorik giysilerde gördüğümüz kutnu kumaşının tasarımlarda kullanılması, 

gelenekselliği yansıtmak isteyen tasarımcılara ilham kaynağı olurken aynı zamanda bu geleneğin sürmesi ve bu 

değerli el sanatının gelecek nesillere aktarımını sağlamıştır. 

● Kutnu kumaşıyla oluşturulan bu koleksiyon ile geleneksel değerlerin korunması ve bu değerlerin geniş kitlelere 

ulaştırılmasına katkıda bulunulmuştur.  

● Eski çağlardan günümüze gelmiş ve geleceğe de ışık olacak miraslardan biri olan mozaiklerden izler taşıyacak 

öğeleri de tasarıma eklenmesiyle, estetik olarak da giysiye katılan anlam artmaktadır. 

● Gaziantep’te kutnu dokumacılığının, zahmetli el işçiliği, sanayileşmenin etkisi ve ortaya çıkan farklı kumaş 

varyasyonları sebebi ile üretimi azalmaktadır.  

● Tasarımların geniş kitlelere yayılması ile kutnu dokumacılık gibi geleneksel mesleklerin devamlılığı ve bölge 

ekonomisinin canlanması sağlanmıştır. Kutnu dokumalarda %100 ipek ve pamuk doğal liflerin kullanımı ile vücuda 

zarar vermeyen giysi üretimi gerçekleştirilmiştir. Geçmişi çok eskilere uzanan zeugma mozaikleri ve kutnu kumaşı 

gibi geleneksel unsurların modernize edilip giysi tasarımına yansıtılmasıyla özgün tarzını yaratmak isteyen 

tasarımcılara tasarımlarına kaynak olacağı ve tasarımlara farklı bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir. 
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Abstract 

Anatolian is the home of many cultural heritages. Gaziantep has been the protector of many handicrafts and cultural 
heritage since ancient times. Within the scope of this study, designs were made using 100% natural silk weft yarn, 
100% natural cotton warp yarn. Kutnu woven fabric has warp density 58 warp/cm and weft density 11 weft/cm. Four 
different kutnu woven fabrics, which have yellow, green, purple, black and blue colors were preferred. The design was 
enriched by computer-aided design program by using the borders in Zeugma mosaics. With this study carried out, it 
was ensured that the cultural elements that were forgotten were transferred to the next generation. Also, traditional 
fabrics are reinterpreted with modern lines. 
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