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Dakimakura - Gyere ide, hadd öleljelek!
Írta: Iskariotes



A dakimakura (抱き枕)  egy összetett 
szó, mely a daki (抱き - „átfogni, ragasz-
kodni”) és a makura ( 枕 - párna) szavakból 
tevődik össze. Mi leginkább ölelőpárnának 
szoktuk nevezni, de ide lehet sorolni kis 
jóindulattal az ortopéd párnákat is. Japán-
ban - ahol ez az egész elindult - leginkább 
a férfiak kedvelik, mert úgymond biztonsá-
gérzetet ad számukra. Sok hivatásos lélek-
búvár úgy gondolja, hogy ezek a párnák a 
gyermekkort idézik a felnőttekben, ponto-
sabban valamely plüss játékot.

Nagyon gyakori, hogy ezeken a pár-
nákon különböző anime/manga/virtuális 
játék bishoujo karakterei találhatók, leg-
inkább valamilyen fanservices formában, 
de természetesen lehet kapni hagyomá-
nyos ábrázolással is ezeket a párnákat. 
Megjegyzendő, hogy ma már nemcsak 
bishoujós, hanem bishounenes párnák is 
kaphatók. Sőt lehet kapni olyan ágynemű 
huzatokat is, amiken a kedvenc anime-
karaktereink tekintenek vissza ránk. Sok 
helyen szerelem párnának is hívják a daki-
makurákat, arról nem is beszélve, hogy a 
japán pornófilmekben is fel szoktak tűnni, 
de a párnák szigorúan téglatest formájúak, 
nem követik az emberi test alakját. Szóval 
megjelenésük és felhasználásuk eléggé 
vegyes; ez elmondható róluk.

alvás is. Ezt nevezték el később hollandfe-
leségnek, amely egész Ázsiában elterjedt, 
így Japánban is megjelent, ahol chikufujin 
néven vált ismertté. Gyakorlatilag ezt le-
het a dakimakura ősének tekinteni.

Ha pedig a jelenkort nézzük, akkor az 
első kimondottan dakimakura párnák az 
1990-es években kezdtek megjelenni, ami 
szoros összefüggésben volt azzal, hogy 
ekkoriban érkeztek az első bishojo játékok 
is a piacra. 

Méretek

A 2000-es évekig leginkább 160x50 
cm-es párnák voltak a divatban, de az évti-
zed végére ezt lecsökkentették 150x50-re, 
mondván így tudták elérni, hogy a párnák 
2 kg alatt legyenek és így a légiposta súly-
határát be tudják tartani.  

Anyaguk leginkább poliészter vagy 
selyem. Elmondható az is, hogy a párnák 
két oldalán legtöbbször ugyanaz a kép 
található.
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Története 

Ha nagyon mélyre akarunk nézni, ak-
kor a kezdetek valamikor a XVII. századig 
vezetnek vissza, méghozzá Holland Ke-
let-Indiába (a mai Indonéziába). Ugyanis az 
európai gyarmatosítók nehezen tűrték a 
klímát, ezért bambuszból olyan „párnákat” 
készíttettek, amik alacsony hosszúkás tég-
latestűek voltak. Ezeket a párnákat nem 
vonták be szövettel, hanem csupaszon 
hagyták, így a használó feje és arcbőre 
könnyebben tudott lélegezni, jobb volt az 



És egy kis móka a végére

Ha netán kérdések merülnének fel a 
használatával vagy tisztántartásával kap-
csolatban az animedakimakurapillow.com 
örömmel oktat ki minket:   

1. Fürödjél! Ha lehetőségeid engedik, ak-
kor naponta kétszer, de legalább este. Így a 
tiszta bőrrel és friss illattal a párnád lassab-
ban koszolódik be és lesz büdös.

2. Mosásuk szükséges. De ugyanakkor 
nem szabad túlzásba esni, legfeljebb 4-6 
havonta illik kimosni őket, persze ha na-
gyon piszkosak, akkor sűrűbben. Ajánlatos 
akár többször is szellőztetni a párnát.

a. Ne tedd be mosógépbe!
b. Figyeld meg, hogy a címke milyen 

hőfokot és mit javal mosásra, és tartsd be. 
Nem viccből tették oda.

c. Érdemes fürdőkádban mosni, vagy 
csapnál

d. Hideg vízben kell mosni, így a színek 
tovább maradnak élénkek.

e. Érdemes közel 20 percig ázni hagyni 
mielőtt kivennéd a vízből. 

f. A kisebb makacs foltoknál érdemes 
fogkefét használni a tisztításhoz.

g. Sajnos nagyon sokáig száradnak, oly-
kor 8-12 órát is igénybe vehet. 

h. Mire vársz? Csináld!

3. Állatok kizárva. Ki tudja, hogy milyen kis 
ízeltlábú havert visznek fel a párnára, arról 
nem is beszélve, hogy összekarmolhatják 
meg miegymást művelhetnek vele. 

4. Ápold a körmödet! Sajnos sokan nem 
figyelnek oda főleg a lábkörmük ápolására 
így akaratlanul is, de megsérthetik a ván-
kost. Összevarrni plusz macera, egyrészt 
nem esztétikus, plusz a fiúk kézügyessége 
nem a legjobb ilyen téren. Különben is ki 
varrná össze, anyud?

5. Lehetőleg ne kerüljön földre, hiszen 
piszkos lesz.
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