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Pończochy – obcisła, elastyczna część garderoby, 
okrywająca stopę i część nogi (zwykle do górnej części 
uda). Tym różnią się od rajstop, które zakrywają całe 
nogi do pasa. 



Początki…
Historia głosi, że w 1560 

roku pani Montague 
zaprezentowała królowej 
Elżbiecie parę czarnych 

jedwabnych pończoch jako 
prezent z okazji Nowego 

Roku. Królowej spodobał się 
nowy produkt i zażyczyła 

sobie kolejne pary. 



Pończochy przez długi czas były podstawą stroju mężczyzn. Jeszcze w notatce z 
roku 1953 przeznaczonej dla dyplomatów, chcących uczestniczyć w ceremonii 
koronacyjnej Elżbiety II, znajduje się wpis o obowiązku nałożenia czarnych 
pończoch do krótszych spodni przez panów.



Pierwsze pończochy

Początkowo pończochy 
były wykonane z 

bawełny lub jedwabiu. 
Powstawało wiele szkół w 

Anglii, w których je 
wyszywano.



Nylon

Nylon było to pierwsze włókno 
syntetyczne o tak szerokim 

zastosowaniu. Charakteryzuje się 
bardzo dużą wytrzymałością na 

rozciąganie, ścieranie i gniecenie. 
W roku 1927 firma DuPont 

otworzyła ośrodek badawczy 
prowadzony przez dra Wallace 
Carothersa. Kierowany przez 
niego zespół wynalazł nowe 

włókno, które w 1938 zazwano 
nylonem. 



W czasie wojny pończochy były dobrem luksusowym. W roku 
1942 włókno nylonowe zostało zakontraktowane w całości na 
potrzeby wojska.

Tysiące kobiet stojących w kolejce po 
pończochy w Nowym Yorku – 1945 r.

1945, walka o nylony



Pończochy typu FF

W latach 40 i wczesnych 50-tych 
ubiegłego wieku na rynku 

dostępne były tylko pończochy ze 
szwem. Włókno wytwarzane w 
płaskich kawałkach miało być 

naciągane na formę w kształcie 
nogi i zszywane. Pończochy te 

były wytwarzane z jedwabistego, 
nierozciągliwego, włókna 

nylonowego, a szew utrzymywał 
je  całości.



Swój niepowtarzalny wygląd 
pończochy zawdzięczają użytej 

nici typu monofilament oraz 
specjalnym maszynom tkackim 

nie istniejącej już firmy Reading. 
Były to jednak wyroby bardzo 
drogie w produkcji, co nieomal 

doprowadziło do ich praktycznego 
zniknięcia z rynku. Obecnie w tej 

technologii produkują jedynie 
pojedyncze fabryki np. francuski 

Cervin.



Kontrola jakości podczas 
całego procesu produkcji 
mogła odrzucić nawet do 

40% wyrobów. Stare 
maszyny mogły wytworzyć 

maksymalnie do 15 par 
pończoch na godzinę, więc 

taka produkcja nie była 
tania. 



Pierwsze pończochy bezszwowe

Wynalezienie pończoch 
bezszwowych wiąże się z 

przypadkiem i opracowaniem 
nowej technologii przez firmę 

Hanes, która udoskonaliła 
produkcję. Po raz pierwszy 

pończochy bezszwowe, typu RHT, 
wyprodukowano w roku 1954. 



Pończochy samonośne

Nowatorskim posunięciem 
było wprowadzenie przez 
firmę Wolford na rynek 
pończoch samonośnych. 

Dzięki zastosowaniu paska z 
silikonu podtrzymującego 

manszetę, nie ma potrzeby 
stosowania dodatkowego 

pasa do pończoch. 
Pończochy samonośne 

przyniosły firmie ogromny 
sukces, mimo pewnych 

wad, np. sylikon w wysokiej 
temperaturze powodował 

ucisk nogi.



Przełom w produkcji pończoch 
przyniosły cyrkularne maszyny 

tkackie. Obniżono znacznie koszty 
produkcji, kobiety otrzymały 

możliwość wyboru, produkt znalazł 
większą rzeszę odbiorców oraz 

przyniósł oszczędności przy 
wykorzystaniu  efektu skali. Ponadto 
przyniosło to efekt estetyczny, gdyż 
kobiety nie musiały już pilnować czy 
szew nie tworzy fali. Z drugiej strony 

panowie uważali, że nie ma nic 
bardziej pociągającego niż dama 

poprawiająca szew na pończosze.



Wynalezienie rajstop, które nie 
wymagają noszenia pasa oraz kończą z 
barierami stawianymi przez pończochy 

było tylko kwestią czasu.Produkt powstał 
całkowicie przypadkowo. Allen Gant, 
który nie mógł wytrzymać męczarni 

swojej ukochanej, związanej z 
nakładaniem pończoch każdego dnia, w 
1959 roku opatentował on nowy produkt 
– rajstopy, które całkowicie rozwiązywały 

ten problem.



Pończochy dziś
Mogą mieć one fakturę 

gładką, wzorzystą, ażurową 
przezroczystą lub kryjącą, 

istnieją błyszczące czy 
matowe. Najpopularniejsze są 

odcienie szrości, beżu cy 
czerni, lecz można znależć je 
o praktycznie każdej barwie. 
Występują w różnej grubości, 

wykonywane są z innych 
rodzajów włókien i mają rożne 

sploty.



Lycra i lanolina

Obecnie komfort noszenia pończoch zapewnia 
domieszka do przędzy włókna Lycra. Jest to 

rozciągliwa substancja pozwalająca na 
dopasowywanie się pończoch do kształtu nogi. 
Oryginalne nylony były formowane termicznie 
do damskiej nogi, a ich gładkość najczęściej 
zapewniała lanolina, substancja naturalna 

znana obecnie raczej z kosmetyków. Obecnie 
nie da się połączyć lycry z lanoliną, gdyż 

wywołuje to reakcję chemiczną.



Wsparcie pończoch
Pończochy 

podtrzymywane są 
dzięki podwiązkom, 
najczęściej w postaci 

specjalnego pasa 
noszonego na biodrach, 
gorsetu lub utrzymują 
się na nogach dzięki 
doszyciu elastycznej 
manszety ściągniętej 

gumą. Mogą być także 
podgumowane 

silikonową taśmą (tzw. 
pończochy samonośne). 


