
ślubne abc



Przygotowania do ślubu i wesela to stresujące zajęcie. Masz 
tysiąc decyzji do podjęcia i nie wiesz czy wybrałeś optymalnie. 
Nie martw się, na Twoim ślubie tylko jeden wybór jest ważny 
i musisz go dokonać samemu, całą resztę możesz scedować na 

specjalistów. 

Twoja narzeczona ma już z pewnością wybraną suknię ślubną, 
macie już zaplanowane, gdzie i w jakim stylu będzie się odbywał 
ślub oraz przyjęcie weselne. Czas na Twoje ubranie. Co ubierzesz 
tego dnia? Twoja narzeczona pewnie ma tu jakieś pomysły, ale 
przecież to Ty będziesz nosił to ubranie i masz się w nim czuć nie 
tylko dobrze, ale też wyglądać świetnie. Pomożemy Ci w tym. 



ŚLUBNY STYL,
PODSTAWY

Zacznijmy od przypomnienia kilku podstawowych zasad. 

Stopnie formalności ślubu

Śluby mogą mieć różne stopnie formalności - od wielkiego święta 
w katedrze do skromnej ceremonii przy stoliku urzędnika stanu 
cywilnego.  Z punktu widzenia ubioru (Pana Młodego i gości) 

ważne jest jak będzie ubrana Panna Młoda. Jeśli wybierze ślubną 
suknię z trenem, da sygnał, że wesele jest bardzo formalne. Jeśli 

wybierze skromną sukienkę czy nawet garsonkę, Pan Młody 
i goście będą mogli sobie pozwolić na większy luz. Zasadę tę 

można streścić w jednym zdaniu: Nikt nie powinien być ubrany 
bardziej formalnie (elegancko) niż Panna Młoda. 

Jaka jest konwencja Waszego ślubu?

Najpierw określ stopień formalności całego wydarzenia. Wiemy, 
wiemy, nie wolno ci zobaczyć Jej sukni przed ślubem. Zadajesz 
sobie pytanie - jak w takim razie mam do niej pasować, jeśli nie 

wiem, jak będzie ubrana? Zacznij od ustalenia jaki jest entourage 
całego ślubu. Inne ubrania będą pasować do drewnianego 

kościoła i ślubu pod gołym niebem, a inne do katedry i pałacowej 
sali. Na jakie dekoracje się zdecydowaliście?  To wszystko da Ci 
pojęcie o stopniu formalności i konwencji ślubu. Jeśli w czasie 

ustaleń padły tajemnicze słowa jak BOHO czy GLAMOUR, jest do 
dla Ciebie ważna wskazówka jak się ubrać. 

Jak się dopasować do Jej sukni

Czy musicie do siebie pasować? Tak, macie do siebie pasować 
stylem. Nie musicie koniecznie nawiązywać do swoich strojów 

kolorem czy wzorem. Macie tworzyć spójną parę, ubraną 
w tej samej konwencji, ale każde z Was ma osobno wyglądać 
atrakcyjnie. Dlatego nie bój się podkreślić swojej osobowości 

wybierając ulubiony detal. 



baZa-GaRnITuR

Spróbujmy teraz rozebrać na czynniki 
pierwsze kilka najbardziej popularnych 
męskich strojów ślubnych, idąc od 
najbardziej formalnych w dół. Oczywiście 
tylko muskamy problem. Więcej wiedzy 
znajdziesz na naszym blogu The Magazine 
oraz u naszych konsultantów na Rozbrat 
22 w butiku Macaroni Tomato Warszawa.



Najbardziej formalny strój dzienny dla mężczyzn. 
Można go założyć tylko jeśli Panna Młoda zdecyduje 
się na bardzo wystawną suknię ślubną. Żakiet składa 
się z szarej jaskółki  z ogonem lub marynarki na 
jeden guzik, kamizelki i sztuczkowych spodni (czyli  
w paski). Do tego koniecznie koszula z białym 
kołnierzykiem (lub oczywiście cała biała). 

Żakiet najczęściej noszony jest przez Pana 
Młodego i ewentualnie świadka. Teoretycznie, 
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ubrani 
w żakiet byli także goście. Jednak odradzamy 

gościom zakładanie żakietu, chyba, że taka jest 
sugestia gospodarzy.

Żakiet to duży wydatek, najczęściej jednorazowy. 
Bardzo rozpowszechniony w Wielkiej Brytanii, 
w Polsce wciąż rzadko spotykany. Często 
wybierany przez arystokrację czy kręgi 
dyplomatyczne. Decydując się na żakiet należy 
pamiętać, że potrzebny będzie inny ubiór na 
wesele, bo żakiet jest strojem typowo dziennym 
i nie nadaje się na wieczorową okazję.

ŻAKIET



Smoking to dwuczęściowy garnitur wykonany najczęściej z czarnej tkaniny, z marynarką 
na jeden guzik i klapami wykładanymi jedwabiem. Spodnie smokingu wykańcza się 
jedwabnym lampasem. Smoking często nosi się z tak zwanym pasem hiszpańskim, 

który zakrywa łączenie spodni i koszuli.

Idziemy nieco na przekór polskiej modzie ślubnej, bo smoking przyjął się na dobre 
jako strój ślubny. Należy jednak pamiętać, że to strój wieczorowy. Tradycja pozwala go 

zakładać na ślub o ile uroczystość zaczyna się po godzinie 17-ej. 

Zaliczenie smokingu jako stroju wieczorowego wynika między innymi z tego, że czerń 
nie najlepiej prezentuje się w świetle dziennym. Zwłaszcza w ostrym słońcu wygląda 
nieciekawie. Dopiero w nocy pokazuje swoje piękno, nadaje się zatem świetnie na 
wesele, ale gorzej na ślub.  Jeśli koniecznie chcesz założyć smoking w dzień, zamów 
go uszytego z tkaniny midnight blue, czyli bardzo ciemnogranatowej. Właśnie w takich  

smokingach chodził zawsze James Bond. 

SMOKING



Ciemny garnitur będzie wyborem większości 
mężczyzn. Męska garderoba nie zostawia wielkiego 
pola manewru w kwestii strojów na formalne okazje.  
Wiadomo, im prościej tym lepiej, oraz im ciemniej 
tym bardziej formalnie.

Dla mężczyzny stojącego na ślubnym kobiercu 
oznacza to w zasadzie wybór garnituru, w jednym 
z odcieni granatu i dobranie odpowiednich 
akcesoriów.

Dlaczego granatu? Bo większość młodych 
mężczyzn, a oni zazwyczaj śluby biorą, ma włosy 
pozbawione jeszcze siwych pasm. Przy włosach 
blond, do ciemnego szatyna włącznie, granat jest 
zdecydowanie korzystniejszym kolorem niż szarość. 
Zresztą, szary garnitur dość mocno kojarzy się 
z korporacyjnym mundurkiem, a w dzień ślubu 
takie skojarzenie nie jest potrzebne. Szarość dobrze 
wygląda na mężczyznach szpakowatych albo 
o ciemniejszej karnacji.

I tu często pojawia się kłopot- granatowy garnitur, biała 
koszula, czarne buty - wieje nudą? Tak przynajmniej 
sugeruje wielu naszych Klientów zwracających się 
z prośbą o pomoc w dobraniu ślubnej garderoby. 
Powtarza się jak mantra zdanie: „Chcę żeby to było 
coś specjalnego, zwykły garnitur mam do biura”.

Rozumiemy potrzebę podkreślenia doniosłej 
chwili ubiorem, nie zgadzamy się do końca ze 
stanowiskiem, że „zwykły garnitur” będzie za mało 
elegancki czy dostojny. O klasie takiego prostego 
zestawu zdecyduje najdrobniejszy detal.  A budowa 
stylu w detalu, to wyższa szkoła jazdy. Dobrze 
skrojony i dopasowany garnitur, z dobrej jakości 
wełny, do tego szyta na miarę koszula, oksfordy na 
skórzanej podeszwie, starannie dobrane, eleganckie 
dodatki spowodują, że cały zestaw będzie niezwykle 
odświętny. Będzie miał klasę. 

Na śluby które odbywają się w lecie można pokusić 
się o garnitur w modnym kolorze niebieskim. 
Pamiętajmy jednak, że moda przemija, a kolor ten 
za kilka sezonów może już nie być tak popularny. 
Garnitur w tym kolorze straci na uniwersalności, za 
to będzie się bardziej wyróżniał.

GARNITUR



Garnitury w kolorze bakłażana, brązu lub zieleni stały się bardzo popularne.  
Nie stoi nic na przeszkodzie, aby je wybrać, o ile pasują do konwencji ślubu. Jeśli 
masz ślub w stylu rustykalnym czy boho takie rozwiązanie może się sprawdzić, 
ale uważaj na kilka rzeczy.  Po pierwsze są to kolory trudne, które nie każdemu 
będą pasować. Inaczej niż granat, który jest bardzo bezpieczny dla mężczyzn  
o każdym typie cery i kolorze włosów. Tu sprawa ma się inaczej i trzeba to ocenić. 
Po drugie trzeba bardzo ostrożnie wybrać odcień koloru i inne dodatki. Powinny 
być już raczej spokojne, aby nie przedobrzyć i nie skończyć z przebraniem zamiast 

eleganckiego ubrania z twistem.

GARNITURY KOLOROWE 
LUB Z DESENIEM



DODATKI
Przejdźmy teraz do dodatków. Są one nie 

mniej ważne. Diabeł jak zawsze tkwi  
w szczegółach.



Świetnym rozwiązaniem jest garnitur trzyczęściowy, czyli w wersji z kamizelką. Ten 
trochę zapomniany, zepchnięty na margines element męskiej garderoby, w sytuacjach 
formalnych sprawdza się doskonale. Właśnie dlatego, że do garnituru widuje się go 

tak rzadko, każdy zestaw z kamizelką zyskuje wyższa rangę. 

Najprostszym rozwiązaniem będzie wybór kamizelki z tego samego materiału co 
reszta zestawu. Ale do ślubu warto zdecydować się na kamizelkę kontrastującą. 
Można nią dowolnie kształtować charakter całego zestawu, w zależności od tego 

jaką konwencję ma ślub.

Na elegancki ślub w katerze, zaproponujemy po prostu kamizelkę popielatą, 
ewentualnie w kratę księcia Walii. Stworzy piękny, prosty, zanurzony w tradycji 
zestaw. W pewnym sensie zbliży zestaw do morning coat (żakietu), do którego 

zawsze nosimy kontrastującą kamizelkę.

Jeśli ślub odbywa się w na wolnym powietrzu w lecie, można wprowadzić trochę 
koloru, przez mocniejszą kratkę z czerwoną, różową czy fioletową nitką. To odciąży 
zestaw. Możecie też eksperymentować z kolorem. Oprócz szarości piękne są kamizelki 
w kolorze gołąbkowy, szampanowym, liliowe. Każda z nich znajdzie się doskonale 

w ślubnym stroju.

Kamizelka spowoduje, że nie tylko będziemy dobrze wyglądać, ale też dobrze czuć się 
przez całą ceremonię i wesele. Marynarkę z kamizelką można nosić rozpiętą. Wtedy 
zestaw pokazuje całe swoje piękno. A kiedy późną nocą pan młody zdecyduje się na 

zdjęcie marynarki, ciągle będzie schludnie ubrany.

KAMIZELKA



Czy ma być biała czy ecru? Wiele par boi się, że 
przy białej koszuli śmietankowa suknia panny 
młodej będzie wyglądać na brudną. Nie ma się 
czego bać. Każdy będzie patrzył na was osobno  
i zrozumie, że biała koszula jest biała, a śmietankowa 
suknia ma po prostu taki kolor. Nikt nie będzie 
podejrzewał, że jest brudna. W dobrym ubraniu na 
ślub chodzi o to, żeby każde z Was wyglądało jak 
najlepiej osobno. Wtedy stworzycie piękną parę. 

Dlatego drogi panie młody- koszula zawsze biała. 
Jeśli lubisz spinki załóż je również na ślub. Jeśli 
nie nosisz mankietów na spinki, pomyśl, żeby 
spróbować. Spinki dodadzą  koszuli elegancji  
i wytworności, podkreślą szczególność okazji. 
Tak samo jak szpilka do kołnierza. Tak zwany  
pin-collar pięknie podkreśli krawat i będzie 
pięknym jubilerskim dodatkiem do koszuli. 

KOSZULA



W kieszonce piersiowej koniecznie musi się znaleźć biała 
poszetka. To bawełniana lub lniana chusteczka, która 
pięknie dopełni całość. Wystrzegajcie się na tą okazję 

błyszczących jedwabnych poszetek. 

Poszetka powinna być złożona w TV fold lub inaczej po 
prezydencku. Dzięki temu z brustaszy wystaje prostokąt  
o wysokości ok. 1 cm. Taki sposób gwarantuje podkreślenie 

uroczystego charakteru wydarzenia.

POSZETKA



Król jest jeden- to czarne, wyglancowane na wysoki połysk oxfordy, 
bez dodatkowych ażurów. To but, który pasuje najlepiej do formalnych, 
klasycznych zestawów. Jednak, wszystko zależy od konwencji ślubu. 
Do garnituru i dodatków w stylu boho często dobrze pasują buty 
brązowe. Granat lubi też towarzystwo butów wiśniowych. Nieformalne 
zestawy będę pięknie wyglądać z butami zamszowymi, ale w naszej 
historii zdarzyło się nam uszyć różowy garnitur, do którego Pan Młody 
założył białe trampki. Można? Można, pod warunkiem, że pasuje do 

reszty i jest przemyślane.

BUTY



To temat rzeka. Wielu z Was ma pokusę, żeby na ślub założyć 
muchę. Nie ma w tym nic złego, trzeba jednak pamiętać, 
że nie każdemu muszka pasuje. Z doświadczenia wiemy, że 
wyglądają w nich najlepiej mężczyźni drobni o chłopięcej 

urodzie. Innym doradzamy raczej krawat.

Krawaty lub muszki powinny być wykonane z materiałów 
gładkich lub w dyskretne wzorki. Tradycyjnymi kolorami 
ślubnych dodatków są granat, szarość, srebrny, błękitny, ale 

pięknie może wyglądać blady róż czy miętowy.

KRAWAT 
CZY MUCHA?



TRENDY
NA 2020 ROK

Oczywiście jak to w modzie, tak i w modzie ślubnej 
są trendy. Niektóre utrzymują się  od kilku lat, 
inne są nowe. O najgorętszych trendach sezonu 
przeczytacie w The Magazine, naszym firmowym 
blogu. Zobaczcie jak w praktyce możecie zastosować 

nabytą wiedzę!



Jeśli macie pytania, szukacie pięknej klasyki lub 
chcecie uszyć niecodzienny garnitur, zapraszamy 

do Macaroni Tomato Warszawa. 

Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Znani jesteśmy ze 
świetnej obsługi i wiedzy naszych konsultantów. 
Pół żartem, pół serio mówimy, że w Macaroni 
Tomato Warszawa ubrania szyjemy za darmo, płaci 

się za naszą wiedzę.


