Moda

Najslovesnejša je še
vedno bela srajca
Če želite biti slovesni ali le dajati svež videz, posezite po beli srajci, ki je
še vedno najslovesnejša, primerna tako za svečane kot posebne poslovne
priložnosti.
belimi manšetami. Med formalne vzorce
sodita tudi tisti z mini kvadratki in mini
karo v dveh barvah.

Oblike ovratnika

Obliko ovratnika lahko izberete tudi glede
na obliko obraza, saj ga ovratnik uokviri.
Pri izbiri ovratnika je najpomembnejša višina. Če imate kratek vrat, potem izberite
nizek nastavek za ovratnik. Če imate zelo
dolg vrat, izberite visok ovratnik, ki se zapenja z dvema manjšima gumboma. Višina
nastavka variira od dveh do petih centimetrov.
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Plastični vstavki v ovratniku

D

nevne barve enobarvnih poslovnih srajc so svetlo modra, svetlo
siva in svetlo rožnata. Srajce intenzivnejših barv so manj formalne in se
kombinirajo s suknjiči bolj sproščenega
kroja. Te srajce se tudi težko kombinirajo
s kravato. Običajno se temna srajca kombinira ton na ton s kravato, denimo črno
na črno.
Srajc, katerih ovratnik je v drugi barvi,
pri nas skorajda ne poznamo. Nosijo se
k dnevnemu fraku ali kot del odlično izdelane poslovne podobe, ki za nas deluje
zelo angleško. Karo vzorec je primeren
za manj formalne srajce, k njemu izberite
ovratnik, ki se zapenja z gumbki. Črtasta
srajca je klasična, če so črte ozke in ne
intenzivnih barv. Če so črte debelejše,
postane manj formalna. Takšna srajca je
lahko kombinirana z belim ovratnikom in
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Dobro zašit ovratnik ima v konici plastične
(ali kovinske) zašiljene konice – vstavke, ki
se pred pranjem snamejo in spet vstavijo v
že zlikan ovratnik. Vstavki ohranjajo ovratnik raven, onemogočajo vihanje konic navzven ali navznoter. Nekatere srajce imajo v
ovratniku kar zašite vstavke. Ta izdelava ni
najbolj posrečena, saj lahko plastični vstavki pri pranju počijo, ob likanju pa jih odtisnemo na površino tkanine.

Srajce z gumbki na ovratniku ne
kombinirajte s kravato

Ovratnik, ki se zapenja z gumboma, je manj
formalen, k njemu ne nosimo kravate. Izvorno je bil izdelan za srajce slabše kakovosti, kjer se je ovratnik vihal.

Kroj srajce in všitki

Srajca je lahko ozka (slim fit), običajno
široka (normal fit) ali širša (loose fit) za
močnejše. Zadaj ima sredinske gube ali dve
gubi ob straneh, ki omogočata živahnejše
gibanje. Za vitke je dobra izbira srajca, ki
ima namesto gub zadaj in spredaj šive po
dolžini. Ti omogočajo, da je krojena ožje po

telesu. Spodaj je lahko zaobljena ali ravna.
Kakovostne srajce imajo spodaj v stranskih
šivih vstavljen trikotnik.

Sporni kratki rokavi srajce

Formalna srajca s kratkimi rokavi je srajca, ki ji manjka en kos tkanine. Je odrezana. Poškodovana. Še huje, nekateri k srajci
s kratkimi rokavi nosijo kravato. S kravato
ne moremo nadomestiti odrezanega kosa
srajce, še manj pa delovati profesionalno.
Srajca in kravata sta del poslovne uniforme. Če se vam zdi, da tako stroge poslovne uniforme ne potrebujete, nadomestite
srajco s kratkimi rokavi raje s polo majico.
Če pa imate radi srajce, potem kupite solidno srajco z dolgimi rokavi in te, če vam je
zelo vroče in če dogodek to dopušča, dvakrat zavihajte.

Dolžina rokava

Rokav srajce mora pogledati izpod rokava
suknjiča približno en centimeter. Rokav
srajce z dvojno manšeto je daljši za okrog
2,5 centimetra, da pokuka izpod rokava suknjiča tudi manšetni gumb. Srajca z dvojno
manšeto je primernejša za slovesne in posebne poslovne priložnosti. Rokav suknjiča mora biti dovolj širok, da se ne zatika ob
dvojno manšeto in tako ne leze navzgor ali
pa da se rokav srajce ne skriva v njem.

Kaj potrebuje džentelmen

Beppe Modenese, oče zgodbe Made in Italy,
ambasador italijanskega stila, pravi: »Vsak
džentelmen naj bi imel tri bele srajce iz piké
bombažne tkanine za slovesne priložnosti,
štiri azurne in drugih enobarvnih odtenkov, tri modele s kvadratki in tri z barvastimi črtami.«
Lea Pisani, Kultura oblačenja
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vseh prodajalnah Modiana in v Modni
hiši Maribor.

www.modiana.si

