
AMARENAK



Amarenak

Amarenak,Amarenak, Donostian kokatzen den, euskal moda-diseinu 
estudio bat da; euskal kluturari eta bertako ehun-onda-
reari lotutako diseinuak egiten dituena. Oihane Pardok 
sortu zuen Amarenak, amaren eskutik amonaren kaikua 
jaso eta urte batzuetara. Kaikua jaztean, bere etxearekiko, 
familiarekiko eta kulturarekiko lotura bat senitzen zuen. 
Sentsazio horrekin ulertu zuenn, modak eta diesinuak is-
toriak kontatu, balore eta kultura belaunaldiz belaunaldi 
pasatzeko ere balio duela. 

Kaiku berri bat erosterakoan ia aukerarik ez zegoela 
ohartu zen Oihane eta orduan erabaki zuen Amarenak 
sortzea. Hiru balore nagusi finkatu zituen Amarenaken oi-
narrian, oihal naturalak erabiltzean, hurbileko produkzio 
bat izatea eta ale mugatuak sortzea.

Gaur egun ere Amarenaken zentroan Kaikuak jarraitzen 
duten arren, hainbat kolekzio eta arropa ale sortu ditu or-
dundik. Bere diseinuetan, euskal jantzi eta elementu tra-
zionalak berreskuratu ditu, modaren balio unibertsal eta 
atenporala aurkitu nahian, eta euskal kulturak duen 
ehun-ondarea gaur egunera ekarriaz.

Modu kolaboratibo batean egiten du lan, beste hainbat 
ekintzailerekin proiektuak partekatuz. Bide horretan ehar, 
hainbat museo eta historialarirekin egin du lan eta  beita 



Elkano bilduma

Amarenakek disenatutako azken bildumak Elkano eta 
honek 1522an emandako munduari bira hartu ditu 
inspirazio iturri nagusi gisan; hala nola, garai hartako 
arrantzale eta baleazaleak, saregileak eta 
arrain-saltzaileak. 

AldeAlde batetik, garai hartako mariñelen arropa, oinetako eta 
osagarrietatik abiatu da bere diseinuak sortzeko. Izan ere, 
bidaia hartan garrantzi handia izan zuten Mariñelen 
arropak: bidaian zehar jasan behar izan zituzten klima 
ezberdinei aurre egiteko adibidiez. 

IkerketenIkerketen arabera urdina, gorria, horia, txuria eta beltza 
ziren kolore erabilienak, beraz, kolore horiek dira kolekzio 
honetan nagusizen direnak ere.

BestetitkBestetitk bidaian zehar egindako aurkikuntzak hartu ditu 
oinarritzat. Esate baterako, ezaguna da garai hartan 
espezie berrien aurkikunkantzak eta hauen sal-erosketak 
zuen garrantzia. Hauek horrela, garai hartako espezie eta 
loreen marrazkietatik abiatu dira, Lëlë Prints eta 
Amarenak, Elkano kolekzioan ikus ditzakegun 
estanpatuak sortzeko.



ELKANO TXAPELA | 
Artilezko txapela, barnekaldean kotoizko forroa darama-
na. Boinas Eloseguirekin lankidetzan sortua
Kolore aukerak:  Urdin iluna eta granatea



ELKANO TXALEKOA | 
Poliester birziklatuzko txalekoa, GRS ziurtagiria duena



ELKANO TOPA | 
Kotoizko Topa, Lëlë printsekin sortutako Elkano estanpatuarekin



ELKANO GALTZAK| 
Marinelen erropan oinarritutako kotoi organikozko galtzak



ELKANO ALPARGATAK| 
Deskribapena: Espartinekin elkarlanean egin eta eskuz 
jositako abarka tradizionalak. Barruan kotizko forrua 
dute eta espartzuzko zola tradizionala.
Hiru koloretan: Turkesa, beix-a, edo urdin iluna 



ELKANO JAKA | 
Artilezko jaka, kotoizko biesarekin. Elkano estanpatudun 
forroa barrualdean eta egurrezko botoia mahuketan eta 
gurutzaketan.



ELKANO ALKANDORA | 
Kotoi organikozko alkandora, lepoan eta ukabiletan 
egurrezko botoiak dituena.



ELKANO GONA | 
Gona bikoitza: kanpoaldea kotoizkoa eta barrualdea eta 
gerria poliester birziklatuzkoa (GRS zigiluarekin)



ELKANO ZAPATAK | 
Larruzko zapatak, Zapatarirekin elkarlanean eginak.
Elkano zapatak eskaerapean egiten dira.



ELKANO KAPA | 
Artilezko jaka, bies satinatuarekin. Elkano estanpatudun 
forroa barrualdean, Seseñarekin elkarlanean egina



ELKANO KAPELA | 
Florentziar lastozko pamela kurbatua Gorka Gonzalez 
kapelagilearekin elkarlanean diseinatua



ELKANO SOINEKOA | 
Kimono formako kotoizko soinekoa, egurrezko botoiak 
eskumuturretan eta zinta granatea gerrian



ELKANO BOMBER JERTSEA | 
Poliester birziklatuzko galtza motzak, GRS 
ziurtagiriarekin.



ELKANO ZAPIA | 
100%  zetazko zapia Lëlë Printsen estanpatuarekin



ELKANO KAMISETA | 
GOTS kotoi organikoko kamiseta, Lëlë Printsek 
sortutako  estanpatuarekin



ELKANO GALTZA MOTZAK
Poliester birziklatuzko galtza motzak, GRS 
ziurtagiriarekin.










