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"Niech żyje bal,
bo to życie to bal jest nad
bale..." - Agnieszka Osiecka

Idealny garnitur?
Poniżej przykład:

Studniówka jest dla większości osób, pierwszym
wydarzeniem o dużym stopniu formalności; jest
balem, na którym młody mężczyzna powinien
wyglądać elegancko i z klasą. Każdy to oczywiście
wie, ale nie każdy zdaje sobie sprawę co się pod tymi
pojęciami kryje.

garnitur nieznany



www.polskatimes.plPolska The Times | Wydanie specjalne 01/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLHUMAN TIME'S 5

ROZMIAR
GARNITURU

FASONY

Na co zwrócić
uwagę?

Po lewej
garnitur jest
zdecydowanie
dopasowany
nieodpowiednio-
jest po prostu
za duży. Po
prawej rozmiar
jest właściwy.

Kolor garnituru? Tylko i wyłącznie
granatowy! Możemy się jedynie
zastanawiać nad jego odcieniem.

rozmiar

newralgiczne punkty

za długie spodnie

prawidłowe spodnie spodnie

Kluczowa jest sprawa
marynarki: młody, szczupły
mężczyzna nie powinien wybierać
kroju prostego, lecz taliowany.
Jedynie osoby z nadwagą powinny
zainteresować się marynarkami o
kroju prostym. Marynarka powinna
mieć jeden albo dwa guziki.

Poniżej:
pierwsze trzy zdjęcia: za długie spodnie,
następne trzy zdjęcia: odpowiednia długość,
zdjęcia po prawej: idealna długość spodni.

nieznany

nieznany

nieznany

nieznany nieznany
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Młodzi mężczyźni na poniższym zdjęciu, prezentują
się źle w kolorowych i czarnych koszulach.Koszula - tylko biała.

Jaka długość rękawów? Ciemne guziki to
zły wybór.

bezguściebiała koszula

Koszule, które kupuje się w
sklepach mają najczęściej zbyt
długie rękawy. Jeśli tak, to należy je
koniecznie skrócić. Skracanie
rękawów jest dość prostą operacją i
każda krawcowa to
zrobi. Skracając rękawy koszuli,
trzeba mieć na względzie długość
rękawów marynarki; powinny być o
1,5 – 2 cm krótsze od rękawów
koszuli.

długość rękawów

Jeszcze jedna bardzo ważna
uwaga na temat eleganckich
wieczorowych koszul. Muszą one
mieć białe guziki i białe obrębienia
dziurek. Kołnierzyk w żadnym
wypadku nie może być na guziczki.
Jeśli zdecydujecie się na włożenie
muszki a nie krawata, to można się
zdecydować na koszulę z krytą
plisą.

nieznanynieznany

nieznany
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Krawaty i muszki dobre na
studniówkę:

Pasujące buty: Podsumowanie:
najczęstsze błędy

błędy

krawaty muszki

Poszetki?

buty

poszetka

nieznany

nieznany nieznany

nieznany
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