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“Worsted Vicuña for Suitings”
O luxo discreto da Vicuña

Em cada estação, a Scabal comprova porque conquistou a sua reputação de orientador de
tendências no segmento de mercado de vestuário de luxo. Este Verão, a Scabal ultrapassou
novamente os seus limites com a colecção “Worsted Vicuña for Suitings”, uma linha de tecidos
de Vicuña para fatos. Com este feito, a Scabal voltou a erguer as barreiras tecnológicas já que
se tornou no primeiro produtor a conseguir tecer com sucesso tão delicada fibra. O processo de
tecelagem levou vários anos a ser aperfeiçoado.
Vicuña é um dos melhores e mais suaves tipos de lã em todo o mundo. A lã é produzida pela
vicuña, um pequeno dromedário, que vive nos Andes. As vicuñas são parentes do lama e da
alpaca. Este animal esbelto apenas produz uma pequena quantidade de lã, aproximadamente
500 gramas por ano, contribuindo desta forma para que seja de natureza tão rara e preciosa.
A Vicuña tem tido uma procura considerável desde a era dos Incas, que tinham por estes
animais uma elevada estima. Segundo os Incas, a vicuña representava a reincarnação de uma
bonita jovem virgem, a quem foi oferecido um manto dourado em troca da sua mão em
casamento com um rei velho e feio. É por esta razão que os Incas nunca matavam vicuñas, a
não ser por pedido específico do rei. Os conquistadores espanhóis imediatamente mostraram
grande interesse nesta lã tão preciosa e começaram a caçar vicuñas. Como resultado, em 1825
a sua raça estava praticamente extinta. Desde então, é uma raça protegida por lei.
A fibra de Vicuña é oca no seu interior, o que explica a sua elevada capacidade isoladora. É a
melhor fibra de lã do mundo. A lã é deixada na sua cor natural, uma vez que é muito sensível a
tratamentos químicos. Devido à natureza da lã, era tecnicamente impossível incorporá-la num
tecido para fatos. A Scabal conseguiu levar esse desafio até ao fim, com sucesso. As fibras de
Vicuña cardadas são escolhidas de acordo com o seu comprimento antes de serem fiadas.
Quanto mais longas as fibras, mais interesse têm para o processo de tecelagem. As fibras de
Vicuña mais compridas são encontradas no Peru e são bastante raras. É esta lã que é usada
para tecer o “Worsted Vicuña for Suitings”.
Esta nova colecção vem numa série de padrões clássicos, contribuindo para que o excepcional
luxo deste tecido seja ainda mais discreto. A única forma de sentir a experiência do verdadeiro
luxo, é vestir um fato de Vicuña. A sua suavidade e leveza são incomparáveis.
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