
Pajama dressing đã là xu thế rất được yêu thích trong suốt 100 năm nay. Coco 
Chanel giới thiệu các thiết kế “beach pajamas” vào khoảng cuối những năm 1910. 
Tuy nhiên chiếc áo khoác, với tất cả những mẫu thiết kế biến thể từ đó, từ chiếc 
đầm gown dài, áo kimono của người Nhật, áo caftan của người Thổ Nhĩ Kỳ, áo 
choàng peignoir của phụ nữ tất cả đều là những thiết kế yêu thích, được các thương 
hiệu và các tín đồ thời trang đưa lên trên sàn diễn, thảm đỏ và trưng diện để đi ra 
phố. Thậm chí cả ở trong điện Louvre, trong một cảnh trong video Apeshit của 
Beyoncé và Jay-Z, Queen Bey đã ngồi trên chiếc trường kỷ trong chiếc áo tắm của 
Versace với họa tiết in Barocco. Trong khi đó, công nương Meghan Markle cũng 
biến chiếc áo choàng dài thành “thương hiệu” của mình sau khi xuất hiện trong chiếc 
áo choàng trắng trong lễ đính hôn với hoàng tử Harry. Theo Valerie Steele, Giám 
đốc và là người phụ trách chính của Bảo tàng FIT, những thiết kế và phong cách 
pajama dressing rất được yêu thích bởi nó có khả năng kết nối thời gian và không 
gian. Đây là một thiết kế không chỉ có thể mặc ban ngày mà còn có thể mặc cả vào 
buổi tối. “Chiếc áo khoác là một thiết kế rất casual, thường nhật, mang tới cho người 
mặc sự dễ chịu, thoải mái nhưng cũng rất thanh nhã. Cùng lúc đó, thiết kế này cũng 
gợi lên những thông điệp về nhục cảm bởi nó gợi nhắc tới phòng ngủ.” Thực tế, 
pajama dressing vẫn luôn ở đó, chỉ có điều chúng ta chưa từng nhận thấy ảnh 
hưởng của phong cách và những thiết kế này. Tuy nhiên, với sự phát triển của công 
nghệ và xã hội hiện đại, xu hướng athleisure đang tạo ra một thị trường thời trang 
không ngừng thay đổi. Và những điều này xuất phát từ việc chúng ta sử dụng thời 
gian hoàn toàn khác với thế hệ trước, chúng ta dành nhiều thời gian xem vô tuyến, 
chơi game, ở nhà hơn. Chính điều này đã khiến cho ngày càng nhiều người không 
thích những thiết kế không mang lại cho họ sự thoải mái. Và chính điều này đã tạo 
đường cho những thiết kế pajama trở thành xu hướng thời trang mainstream rất 
được các tín đồ thời trang trẻ em và người lớn yêu thích. 
 
Giám đốc sáng tạo Giorgia Tordini và Gilda Ambrosia của thương hiệu Attico đã 
thành lập thương hiệu dựa trên ý tưởng làm mờ khái niệm cuộc sống cộng đồng với 
cuộc sống riêng tư. (Attico có nghĩa là “penthouse” trong tiếng Ý.) “Ý tưởng của 
chúng tôi là mang đến cho những chiếc áo choàng một cuộc đời mới và mang nó ra 
khỏi không gian của phòng ngủ,” Tordini giải thích. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì 
sự huyền ảo và gợi cảm mà những chiếc áo choàng có được như cách mà áo 
choàng ôm lấy cơ thể, các đường xẻ và kiểu cổ áo trễ nải để lộ một phần da. Với bộ 
sưu tập Resort 2019, Louis Vuitton và Gucci đều lựa chọn những thiết kế này với 
các chi tiết thêu đính cầu kỳ. Trong khi đó, Giám đốc sáng tạo Natacha Ramsay-Levi 
của nhà Chloé cũng mang tới giới mộ điệu những thiết kế đầm dạ hội với những phá 
cách độc đáo. 
Không còn nghi ngờ gì nữa, những thiết kế lấy cảm hứng từ phòng ngủ và khách 
sạn Hà Nội đã tạo ra một thị trường khổng lồ với rất nhiều thiết kế mang theo những 
phong cách khác nhau. Các chất liệu cũng được sử dụng đa dạng, tới mức chính 
những người dùng cũng không thể nghĩ ra. Từ cotton cho tới những chất liệu như 
lụa cao cấp, những bộ pajama vốn chỉ thường mặc trong phòng ngủ giờ đã trở 
thành những thiết kế streetwear ấn tượng. Và sự phát triển này của pajama không 
chỉ phụ thuộc vào sự đa dạng của phong cách và khả năng mang tới cho người mặc 
những lựa chọn khác nhau mà còn phụ thuộc vào khả năng ứng dụng linh hoạt của 
thiết kế này. 
Từ những thiết kế pajama, bạn có thể có được vô số những lựa chọn, chứ không chỉ 
là những chiếc đầm dạ hội hoặc những bộ pajama “nguyên set”. Lúc này đây, bạn 
có thể có những lựa chọn khác như những thiết kế camisole, những chiếc áo duster 
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với chiều dài khác nhau. Và tất nhiên là cả những lựa chọn quần pajama cũng đa 
dạng và ấn tượng – như chính trí tưởng tượng của bạn vậy. 
Erin Walsh – một trong những stylist hạng sao, người từng có kinh nghiệm làm việc 
với Sarah Jessica Parker – chia sẻ, khi chọn phong cách pajama dressing, điều đầu 
tiên cần chú ý là chất liệu. Hãy chọn các thiết kế được may bằng lụa cao cấp. Ngoài 
ra, cũng nên chọn các thiết kế có họa tiết in lớn và ấn tượng bởi đây là cách tốt nhất 
để thể hiện bản thân. Cô nhấn mạnh: “Nếu chọn cách dẫn đầu xu hướng thời trang 
này, bạn cần đủ dũng cảm.” Bên cạnh đó, cô cũng nhấn mạnh việc không nhất thiết 
phải mặc nguyên set mà có thể tạo ra những phá cách với những kết hợp độc đáo. 
Với việc lựa chọn giày, giày cao hay giày đế bằng kiểu sneaker hay mules đều sẽ 
mang tới cho người mặc những phong cách thú vị. 


