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Al naar gelang je persoonlijke dimensies heb je als
vrouw een grotere of kleinere bh nodig. Met name in de
grotere maten heeft het kledingstuk ook meer te
ondersteunen. Hoe groter de BH, hoe meer het als het
ware een harnas wordt. Metalen beugels doen hun
intrede en daar is niet elke vrouw even enthousiast
over. Het metaal geeft niet mee en drukt op de tere
huid, vooral waar de beugel aan de onderzijde van de
cup zit. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, is een vaak
gehoorde kreet. Techniek of draagcomfort worden snel
weggewuifd. Alles voor de ‘looks’.
Een Zwitserse fabrikant ontwikkelde een nieuw type
bh. Hierin is geen metalen beugel, maar een beugel van
redelijk stevig siliconenmateriaal verwerkt. Om het
contact tussen de beugel en de huid te verkleinen is de
bh gevoerd en komt de beugel gelijk met de voering te
liggen. De beugel is daardoor eigenlijk niet meer terug

te voelen. Met die aanpassing is de bh wel wat
robuuster geworden. Voor sommigen zal de bh wellicht
vanwege zijn gesloten karakter iets te degelijk zijn,
maar in de lingeriezaak waren er al enthousiaste
opmerkingen te horen. ‘Dit is de bh van de toekomst’,
zei iemand. En dat zou best eens kunnen. Bij de Red
Dot ontwerpprijs 2015 haalde de Magic Wire bh maar
liefst de hoogte onderscheiding op het gebied van
kledingstukken: ‘Best of the Best’. De nieuwste
ontwerpen zijn bovendien een stuk sexyer dan de
vorige versies, met rood of zwart satijn en wat
opengewerkt kant. Nu nog de massa overtuigen? Een
van mijn vriendinnen is inmiddels happy met deze
opmerkelijke innovatie. Doet nu toch comforttechniek
haar intrede in de acceptatie van lingerie? Steeds meer
vrouwen studeren techniek, tijd om ook spannende
technische vindingen in je dagelijkse kleding door te
voeren.
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