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 Luija XIV galmā uz pieņemšanu Versaļā
drīkstēja ierasties tikai ar galma kleitu, kas bija
no grezna auduma ar lielu izgriezumu,
mežģīnēm ap kaklu un mežģīņu volānu
piedurknēm. Priekšdaļa bija izšūta un grezni
rotāta. Dodoties uz citām pilīm kā Marlī,
Medonu vai Senklū varēja atļauties uzvilkt arī
manto kleitu. 17.gs. beigās, 18.gs. sākumā lietots
šāds apzīmējums kleitām, kas bija ap 1680.gadu
izveidojušās no Deshabillé, kas bija mājas tērps.
Izejamai kleitai augšdaļa bija šūta uz figūras, bet
svārku daļa atvilkta uz aizmuguri un pacelta uz
augšu, nobeidzās ar velci. Kopš 1710. gada
svārki kopumā tika pacelti uz atbalsta groza -
panier.
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 18. gadsimta gaitā liela daļa parādes kleitu saglabāja
tieši manto tipu. Svārki, kas sākās no vidukļa, bija
uzsprausti mugurpusē un veidoja lielu ieloci
aizmugurē. Kopā ar platu svārku groza
konstrukciju, priekšpusē bija manāms tikai neliels
slīps auduma drapējums. Plati izvērstās parādes
kleitas saglabājās vēl līdz 18. gadsimta 80. gadiem.
Kā uzskatāmi paraugi var kalpot vēlākās Zviedrijas
karalienes Hedvigas Elizabetes Šarlotes 1774. gada
kāzu kleita. Platu svārku izvērsumu rāda vēl
1778.gada modes žurnāls un tas redzams Vižē
Lebrēnas gleznotajā Marijas Antuanetes portretā -
platumā izvērsta kleita ar drapējumiem.1783. gada
Marijas Antuanetes parādes kleita ir pilnībā
atšķirīga kā angļu kleita ar izšūtu velci jeb trēnu.
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Brīvi krītošu tērpu ar ielocēm mugurpusē un priekšā ieviesa
1703.gadā Marija Kartona Carton ( Manon Dancourt), tēlojot
Andrias lomu . Tāpēc viens no nosaukumiem bija adrienne vai
andria. Vācijā un Krievijā šāds tērps saukts par kontušu
contuche pēc ungāru tērpa parauga, kuram aizmugurē bija
ieloces . Sākotnēji tērps bija izveidots mājas apstākļiem.
Francijā reģences laikā (1715-1723), šo tērpu kā Robe battante
jeb robe volante biežāk sāka nēsāt arī ārpus mājas. Klasiskā
krītošā kleita 1725.-1730 gadam tika nēsāta priekšā vaļā. Ap
1750. gadu priekša tika veidota ciet ar izteiktu vidukli. Vato
ieloces palika arvien šaurākas. Krītošā kleita pārveidojās par
franču kleitu Robe française. Tās pastāvēja līdzās un bija grūti
pateikt vai tā ir vaļīga franču kleita vai stingrās ielocēs krītošā
kleita. Dubultīgi salocītās ieloces izveidojās 1730.gados.



Antuāns Vato



Kontušs tradicionāli  ir  no ungāriem 
ieviests poļu vīriešu tērps .Kontuša
apzīmējums izmantots   arī sieviešu 
tērpa apzīmējumam vācu  un krievu 
valodā, bet tas ir  tērpa sākotnējais 
variants 1725 /30. gadā , kas bija ar 
vaļēju priekšu, bieži vairāk kā 
apmetņveida virsjaka vai mētelis, kuru 
lietoja izejot ārā un ceļojumos. 

Kontušs virsējais mētelis ,

župans apakšējais tērps

1730.
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 Franču kleitas robe à la française veidošanās ir notikusi
pakāpeniski no brīvi krītošās kleitas robe volant. Šis
kleitas tips ir saglabājies gandrīz nemainīgs garu
periodu no 1740.gadiem līdz 1770. gadiem. Dažādojušies
tikai audumi no lielu ziedu raksta, līdz ziedu rakstam ar
viļņveida mežģīnēm, smalku ziedu izkaisītam rakstam
līdz joslās komponētam rakstam . Kleitu datējumus
reizēm grūti noteikt pēc auduma raksta, jo bieži
izmantoti senāka perioda audumi. Apdares paņēmieni
ļoti dažādi tērpa priekšējai malai, bieži ar savilktām
auduma taisnām vai līkloča joslām . Malas savilkumam
apdarinātas ar speciālām apdares pīnītēm. Greznākos
variantos rotājošās uzšuves ir ar brokāta mežģīnēm vai
tresēm. Rotājumam izmantoti zīda diegu ziedveida
pušķīši. Rotājošās lentes var būt arī no blīva zīda
auduma ar vienkārši sīki robotu malas apgriezumu.
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Anglijas karaliene Šarlote                  Džordža III māsas Luīze un Karoline Matilde  
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Bunka Gakuen Costume Museum, Japan Musée du Costume et de la Dentelle -Brisele 
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Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburga 
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1750. Briseles mežģīnes 









Marija Antuanete 1755- 1793                            Marija Žozefa (1751- 1767)








