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Folytatás a következő oldalon!

Már régóta tervezed, hogy a legköze-

lebbi conon megvalósítod kedvenc karak-

tered, de nincs ötleted, hogy hogyan tedd 

ezt? Vagy nyakadon a con, de fogalmad 

sincs kinek öltözz be? Ne aggódj, van meg-

oldás!

CosplayPower
A CosplayPower.com-on animekre bontva keresgélhetsz a különböző karakterek 

között. Ez az oldal ötletet adhat, hogy hogyan állíts össze egy cosplayt, illetve innen akár 

meg is rendelheted a kész ruhát. Persze otthon varrni, készülni, ruhát szelektálni teljesen 

más élmény, mint egy előre gyártott ruhába bújni. 

Ebay
Nagyon sok cosplayer az eBayt ajánlja,  ha paróka, illetve kiegészítő vásárlásáról 

van szó. Itt ugyanis még ha át is váltjuk az eurót forintba és hozzászámoljuk a szállítási 

költségeket, akkor is olcsóbban hozzájuthatunk ezekhez a dolgokhoz, mint hazánkban.

X-tra-x
Az X-tra-x.de egy német weboldal, ahol olyan kiegészítőkre vagy ruhákra bukkanhatsz, amelyeket hazánkban nem tudnál beszerezni, vagy ha mégis, az 

sokkal drágább mulatság lenne, mint erről az oldalról rendelni. Ezt az oldalt azoknak ajánlom, akik lolita cosplayt terveznek maguknak. Főleg azoknak javas-
lom, hogy körbenézzenek a weboldalon, akik kedvelik a goth irányzatot. Innen ugyanis bátran meríthetnek ötleteket, rendelhetnek maguknak kiegészítőket. 
Gyönyörű fűzők, mini és földig érő szoknyák, kesztyűk, kalapok minden mennyiségben. Vannak csodaszép ékszereik is. Az ékszerek és a ruhák mellett otthoni 
dekorációs elemeket is megtalálsz ezen a honlapon.Aki nem tud németül, annak sem kell kétségbe esnie, át lehet váltani a weboldal nyelvét angolra. Itt főleg fekete ruhák vannak, de 
elvétve találni színes darabokat is, tehát aki nem kedveli a sötét színeket, az is találhat egy-egy felsőrészt vagy egyéb dolgot, ami 
elnyeri a tetszését.

Fantasmagoria.eu
Ez a weboldal hasonló az X-tra-x-hez, azzal a különbséggel, hogy itt stílusokra vannak osztva a ruhák. Vannak gotich ruhák, köztük 

sok olyan darabbal, melyek ötletet adhatnak original karakterek ruhaelkészítési folyamatánál. Itt külön ki vannak emelve a gotich lolita 

termékek: kabátok,  ruhák, szoknyák, felsőrészek.

A Sin City kategóriában punkos holmikat találhatunk. Köztük ruhákat, szoknyákat, pulóvereket és nadrágokat is.

A Second Skin főleg bőr és latex ruhákat takar. Ezek eléggé extrém ruhadarabok, de gondoljunk csak egy Macskanő cosplayre. 

Ahhoz főleg ilyen anyagokkal kell dolgozni.

Ezen a weboldalon a cybergoth irányzatának rajongói is megtalálják azt, amit keresnek. Nekik is van külön kategóriájuk.  Nadrágok, 

szoknyák, ruhák, topok találhatóak meg. A kiegészítőkkel sajnos nem foglalkozik az oldal, így azokat máshonnan kell beszerezni.

A weboldal külön rendezte még a fűzőket és a pólókat.

Figyelem! Aki nem kedveli a sötét színeket, az is találhat magának hozzáillő ruhadarabokat, csak keresgélni kell egy kicsit.

ladym.blog.hu Cosplay gyorstalpaló I.
//Lady Marilyn
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Most már megvan, hogy honnan kaphatsz segítséget a cosplay elkészítéséhez, de 

ha egyszerűen megoldható karakter után kutatsz, akkor se aggódj, van megoldás! A karak-

ter kiválasztása és megvalósítása hosszas folyamat, főleg ami a ruhát és a kiegészítőket 

illeti. Előfordul, hogy kicsúszunk az időből, de mindenképpen el szeretnénk menni a conra, 

méghozzá cosplayerként. Ilyenkor érdemes egy egyszerűbben megvalósítható karaktert 

választani, ám ennek felkutatása is időbe kerül. Ez a cikk azoknak jelenthet nagy segítséget, akik (viszonylag) könnyen kivitelezhető 

karakter után kutatnak és akiknek már nincs ideje felkészülni a közelgő conra. Remélem ez 

a három tipp sokaknak segít majd!

1.Tipp: Iskolás lányMi kell hozzá? Blúz, rövidszoknya, térdzokni vagy harisnyaHa van matróz blúzod akkor a gallérját akár másik blúzra is 
ráteheted. 
A szoknya lehetőleg legyen rakott és ne legyen túl hosszú!
Női nyakkendővel is feldobhatod a cosplayt.A cipő rád van bízva!

2.Tipp: Neko/persocom
Mi kell hozzá?
Varrott macskafülek (vagy persocom “fülek”)

A megvarrt macskafüleket erősítsd pár öltéssel hajpánthoz vagy 

csathoz, majd tedd a hajadba! Kész is! Ha egy kicsit macskásabb 

szeretnél lenni varrj macskafarkat és mancsokat! A ruházat rád van 

bízva!  Macskafarok készítésekor ügyelj annak hosszára. Ugye nem 

szeretnéd felsöpörni a con területét? Akár hajlítható drótot is te-

hetsz a vékony bélésbe.

A persocom megvalósítása is hasonló, csak más “füleket” kell varrnod. A varráshoz próbálj puha anyagokat választani, 

és a hajpántra illetve csatra erősítéskor próbálj minél több öltéssel dolgozni, nehogy útközben elhagyd a füleidet! Minden-

képpen erős hajpántot válassz, nehogy véletlenül eltörjön rögzítés közben! A conon rengeteg macskafüles figurát fogsz 

találni, a persocomok kevesebben vannak. Ennek oka valószínűleg az, hogy ha 

valaki a Chobitsból szeretne cosplayelni egy karaktert, akkor nem a melléksze-

replőket, hanem a főbb karaktereket fogja választani. Bár Chii szintén perso-

com, az ő ruhái adottak és annak az elkészítését nem szabad az utolsó pilla-

natra hagyni, így őt inkább nem ajánlom a last minute-es cosplayereknek.

3.Tipp: Tomb Raider-Lara CroftMi kell hozzá?
Top, rövid nadrág, fegyver, táska

Az animeconon nem kell feltétlenül anime vagy manga szereplőnek 

öltöznöd. A hazai conok ugyanis a játékkonzolok rajongóinak is szólnak. 

Tehát bátran válassz karaktert egy videójátékból. Nem kell attól tartanod, 

hogy nem ismerik fel, hogy kit is cosplayezel!

A következő számban újabb tanácsokkal 
és ötletekkel várunk minden érdeklődőt.
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