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amber  jantarový, jantarově žlutý; jantar 
aquamarine  akvamarín, akvamarínový 
barred  pruhovaný, proužkovaný, se širšími pruhy 
batik  batikovaný 
be in the black   být v černých číslech  
be in the red   být v červených číslech  
blue-collar workers  dělníci, manuální pracovníci 
brocade  brokát 
brownish  dohněda 
carmine  karmín 
catch sb red-handed  přistihnout někoho při činu 
checked  kostkovaný, pepito 
chequered  kostkovaný 
chintz   pestře potištěný kartoun 
cord  manšestr, manšestrový 
corduroy  manšestr, manšestrový 
cotton   bavlna, bavlněný 
cotton chintz  bavlněný potištěný kartoun 
crimson  karmínový 
crocodile  krokodýlí  
denim  džínsovina 
dotted  tečkovaný, puntíkový 
dull colour  nevýrazná barva 
ermine coat  hermelínový plášť 
faded  vybledlý  
fawn  žlutohnědý, světle hnědý 
feel blue  být smutný, v depresi 
felt  plst 
fit   dokonale padnout; hodit se 
flannel  vlněný flanel; žínka 
floral  květinový  
flowered  květovaný, posetý květinami 
Fur is a very controversial issue 
these days. 

 Kožešiny jsou dnes velmi kontroverzním tématem. 

gabardine  gabardén 
gaudy  křiklavý 
goatskin  kozí kůže, kozina, kozinka 
greyish  šedavý, našedlý; prošedivělý 
heavy  silný, masivní, pevný 
herringbone  vzor rybí kost 
homespun  ručně tkaná látka z hrubé mykané příze  
hound's tooth  lomeně kostkovaný 
in black and white  černé na bílém 
jeans are made from ...  džíny se vyrábějí z ... 
kidskin  kůzlečí kuže, kozinka 
lambskin  jehněčí kožešinka, beránek; vydělaná jehněčí kůže 
lightweight  lehký, odlehčený 
lime green  žlutozelený 
linen  plátno 
lining  podšívka, vložka 
long-sleeved  s dlouhým rukávem 
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loud  křiklavý, řvavý, nápadný 
loud colour   křiklavá barva 
manmade fibres  umělá vlákna 
maroon  kaštanový 
material  látka 
mauve  lila, slabě nafialovělý 
mink  norek 
nutria  nutrie 
old-fashioned  staromódní 
out of the blue  zčista jasna, najednou 
patent leather  laková kůže 
Persian lamb  perzián 
pigskin  vepřovice, vepřová kůže 
plush  plyš 
polka-dot  s bílými puntíky, puntíkovaný, puntíkatý 
polyester  polyesterový 
purple  nachový, purpurový 
quilted  prošívaný 
sable  sobol 
satin  satén 
see red  zuřit, vztekat se, vidět rudě 
semi-casual  ne příliš ležérní 
sexy underwear  svůdné, dráždivé spodní prádlo 
She wore black.  Byla v černém. 
short-sleeved  s krátkými rukávy 
snakeskin  hadí kůže, hadinka 
speckled  kropenatý, stříkaný 
striped  pruhovaný, proužkovaný 
stylish  stylový 
Synthetic fibre doesn't let your 
skin breathe. 

 Umělá vlákna nedovolí pokožce dýchat. 

tan  světlehnědý 
tartan  tartan 
tawny  hnědožlutý 
terry  froté 
tie-dyed  batikovaný  
turquoise  tyrkysový 
twill  kepr 
V-neck  výstřih ve tvaru V, véčko 
velour  velur, tkanina s hustým vlasem, aksamit, samet 
vermilion  rumělka 
warm and fuzzy  teplý a chlupatý 
white lie  milosrdná lež 
worn-out  obnošený 
yellowish   do žluta 
zig-zag  klikatá čára 
 


