Kako izbrati
popolno
maturantsko obleko?
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Maturantski ples
4. letnik... Počasi se približuje konec srednješolskega obdobja. A pred
zaključkom je tu še dogodek, ki ga najverjetneje nestrpno pričakujete maturantski ples 2019!
Na ta prelomni dogodek se je seveda potrebno pripraviti – tako kot ste se
pripravljali na teste, vendar precej manj stresno :). Prvi korak je nedvomno
obleka! Najprej se vprašaj, kako bi rada/rad izgledal. Brez izbrane obleke
seveda ne morete razmišljati ne o frizuri, ne o ostalih dodatkih. Bi ostala/ostal pri stilu, ki ga vedno nosiš ali bi se iz sive miške rada spremenila v belega
laboda? Izbor stila maturantske obleke je povsem odvisen od tebe. Ker gre
za izjemno svečan dogodek, bo izbira oblačil seveda malo drugačna kot
sicer. V mislih imamo še vedno predvsem stil, v katerem se dobro počutiš. Si
rada/rad v središču pozornosti? Prisegaš na eleganco? Je tvoj značaj bolj
umirjen? Vse to ti bo pomagalo pri izboru tvojega celostnega izgleda.
Ko definiraš svoj stil, je vse ostalo precej lažje – naj gre za izbor dodatkov ali
pa pričeske. Če še ugotavljaš, v kakšnem stilu se najbolje vidiš na plesu
oziroma si želiš poskusiti nekaj novega, se obrni za pomoč k svetovalkam v
salonu. Prični s stilom, za katerega misliš, da je pravi, ne boj pa se poskusiti
tudi česa drugačnega! Obleko moraš videti na sebi in ne zgolj na fotografiji
ali obešalniku! Tista, v kateri se dobro počutiš in si si všeč, je zagotovo tvoja
maturantska obleka!
Da bi vam priprave na ples kar se da olajšali, smo za vas, drage maturantke
in maturanti, pripravili prav poseben priročnik, v katerem si boste lahko ogledali različne kombinacije, kako se obleči za ta nepozaben večer! Zraven smo
podali še nekaj predlogov, kakšne dodatke si izbrati, kakšna pričeska bi bila
primerna k vsaki kombinaciji in za maturantke – še ustrezen makeup, ki bo
dodatno poudaril vašo lepoto!

Glamur
z rdece
preproge
Za vse maturantke
in maturante,
ki ste radi
v središču
pozornosti!

Maturantke
Prava izbira bodo nedvomno oprijete
dolge obleke s kristali ali pa bogate
princess umetnine, pri katerih se že
na daleč opazi, da so narejene iz
najboljših materialov! Za glamurozen
videz si izberi obleko oprijetega kroja,
ki bo v celoti poudaril tvojo postavo.
Če pa želiš izpostaviti predvsem ozek
pas, poskusi obleko princess kroja, s
katero boš, kot že pove ime samo,
zasijala kot prava princesa večera. Pri
obeh krojih lahko izbiraš med
razkošjem, ki ga ustvarjajo kristali ali
pa različnimi vzorci svetlikajočih in/ali
posebnih čipk. Takšna stila oblek
zagotovo ne potrebujeta veliko
dodatkov.
Če pa si želiš še posebej izstopati, ti
svetujemo bogate uhane, s katerimi
boš še dodatno izpopolnila svoj
glamour look. Pričeska je lahko
visoko speta ali pa spuščena z
bogatimi kodri. Kot že samo ime tega
stila pove, naj bo tudi makeup takšen
–
glamur
dosežeš
z
rahlo
zadimljenimi očmi ali s črtalom,
ustnice pa naj bodo v nude barvi ali
pa (če obleka in ten tvoje kože to
dopuščata) živo rdeči.

Maturantje
Za res posebne izvedbe moških maturantskih oblek z
dodelanimi detajli in lastnim idejnim doprinosom k
unikatnosti se lahko tudi mladeniči odločite za
izdelavo obleke po vaši meri. V tem primeru je
možna široka paleta krojev in modnih linij, ki vam
omogočajo izbrati pravo obleko, s katero boste v
najboljši luči izrazili svojo postavo, eleganco in
urejenost in nenazadnje tudi svojo stilsko
individualnost. V primeru obleke po meri lahko
izberete tudi tkanino, ki vam najbolj ustreza - po
barvi, teksturi in kvaliteti. Najbolj kvalitetne so tkanine
iz volne, gladke ali s prefinjenimi vzorci senčnega in
reliefnega videza.
Maturantje dosežete glamur videz z obleko, ki se
rahlo posveti. Če želite zares kvalitetno obleko, ne
varčujte pri materialu, ker lahko obleka v nasprotnem
primeru deluje celo rahlo ceneno. Najboljše tkanine
za izdelavo elegantnih moških oblek rahlo svetlečega
videza so izdelane v kombinaciji volnenih in svilenih
niti. Večji kot je odstotek svile v tkanini, bolj je tkanina
na površini svetleča.
K obleki izberite srajco najprimernejšega kroja in
barve. V primeru elegantne črnine je najbolj
primerna bela ali krem bela bolj teliranega kroja.
Poleg lahko izberete tudi telovnik in ujemajoči se
metuljček, tanjšo kravato ali plastron. Zelo elegantno
celotno opravo dopolnijo ujemajoči se manšetni
gumbi na srajci.

Moderna klasicna eleganca
Prisegaš na čiste linije in ne preveč dodatkov? So tvoja oblačila bolj
temnih barv? Potem bo eleganten stil ravno pravi zate. Elegantne
maturantske obleke so večinoma enobarvne in s posebnimi detajli.

Maturantke

Maturantje

Tvoja maturantska obleka bo dolga in čistih linij,
ravnega ali rahlo oprijetega kroja, ki bo poudaril
tvojo postavo. Z le nekaj kristali ali diskretnim prosojnim razporkom ob straneh lahko dosežeš zanimivo kombinacijo čutnosti in elegance.

Večno eleganco boste maturantje
dosegli s klasično obleko, ki naj bo črne
ali sive barve. Zelo hvaležen kroj moške
obleke, ki stavi na večno eleganco, je
smoking s šal ovratnikom.

Največkrat imajo takšne svečane
obleke odprte hrbte ali zanimiv
hrbtni izrez, zato si omisli visoko
speto pričesko. Tako boš pokazala tudi svoje lepe rame, kar
bo delovalo še bolj elegantno in zapeljivo.

Za povečan učinek svečanosti se ovratni
del obleke (fazona) in pa detajli, kot so
obrobe žepov ter gumbi, lahko izdelajo v
svileni oziroma satenasti tkanini. Le-ta
bo v kombinaciji z osnovno tkanino mat
izgleda
izstopala
in
s
svojim
svetlikajočim-kontrastnim
videzom
dodala celotni obleki še večji odtenek
prefinjenosti. Zelo elegantne so tudi
moške obleke s t.i. »špic fazono«, ki je
lahko prav tako izdelana iz svetlečega
materiala ali zgolj obrobljena s svilo.
Tovrstni modeli moških oblek se v
ovratnem delu po pravilu kombinirajo z
metuljčkom oziroma v primeru »špic
fazone« tudi s tanjšim modelom kravate
elegantnega videza.

Zraven priporočamo
dolge viseče uhane v
srebrni ali zlati barvi
in prav takšni naj
bodo tudi čevlji.
Makeup naj bo
umirjen, a vseeno
večeren – oči
poudari z rahlo
temnejšo
barvo,
ustnice pa z nude/roza
šminko in s kančkom
lipglosa.

Poleg si omislite srajco s skritimi gumbi
in manjše manšetne gumbe, ki bodo z
elegantno uro lepo zaključili izgled. Za
piko na i pa izberi ujemajoči se robček
za naprsni žep suknjiča.

Cudovita

preprostost
Če si bolj mirnega
značaja in najraje
nosiš enobarvna
oblačila,
kakršnikoli dodatki
pa ti niso preveč pri
srcu, bo tvoj stil
maturantske
obleke bolj
preprost.

Maturantke
Izberi si dolgo svečano obleko
padajočega kroja, ki bo poudaril
tvoj životec in pas. Tako kot ti, naj
bo tudi barva obleke bolj
umirjena, morda vinsko rdeča,
temno modra ali v nežnih
pastelnih odtenkih. Ker gre
vseeno za maturantski ples, si
dovoli nekaj drobnih kristalov na
obleki. Tako ne boš potrebovala
nobenih drugih dodatkov, morda
le majhne uhane z leskom. Tudi
večerna ročna torbica in čevlji
naj bodo čim bolj preprosti, brez
vpadljivih detajlov. Pričesko, ki jo
svetujemo pri takšnem stilu, si
omisli rahlo speto in s kakšnim
spuščenim sprednjim pramenom
ali le prosto spuščene lase.
Makeup naj ne bo pretiran,
poskrbi le za sijočo kožo in
nežno obarvane ustnice.

Maturantje
Za preprost stil se maturantje
oblecite v klasično obleko brez
posebnih
detajlov.
Najbolj
»klasičen« oziroma uporaben kroj
tudi za druge priložnosti je
moška obleka s karo fazono.
Trenutno modne so ozke fazone,
ki optično podaljšajo oziroma
zožajo moško postavo in jo
naredijo bolj elegantno. Ponovno
modna je tudi ožja špic fazona, ki
lahko deluje še za odtenek bolj
svečano kot karo fazona. K
celotni opravi bo kot dodatek
dovolj že kravata ali robček,
morda v barvi obleke tvoje
soplesalke. Izgled dopolni še z
uro ali manjšimi manšetnimi
gumbi.

Zapeljivo
sexy
Zapeljivo sexy za tiste, ki vedno
radi poudarite
svoje atribute!

Maturantke
Na maturantskem plesu boš izstopala z dolgo oprijeto obleko v kroju morske deklice, ki ti bo lepo poudarila
postavo. Če ima obleka tudi visok razporek na krilu, globok dekolte ali zelo odprt hrbet, še toliko bolje! Sexy
maturantska obleka se ponaša z različnimi materiali – vse od gladkih linij (brez kakršnihkoli dodatkov), do vedno
modnih čipk in najbolj v trendu letos - bleščečih materialov oz. v celoti posuta obleka s kristali (več jih je, bolje
je!). Nakit pri takšni maturantski obleki načeloma ni potreben, saj je že obleka sama po sebi povsem dovolj. Če
se ti kljub temu zdi, da nekaj manjka, si seveda lahko omisliš še svetlikajoče viseče uhane. Pričeska naj ne bo
pretirana, dovolj bodo bogati kodri in lahkotno spuščeni. Zraven si omisli enobarvne čevlje in malo ročno
torbico, ki naj se barvno ujema z detajli na obleki. Za makeup si izberi temnejše zadimljene oči (smokey eyes v
črni ali rjavi barvi) in nude šminko.

Maturantje
Za malce bolj drzen moški stil velja lahko
vsaka obleka modnega teliranega kroja z
ozko karo oziroma »špic« fazono.
Mladostno drzni so lahko tudi kroji
suknjičev z ruskim ovratnikom. Poleg
teliranega suknjiča naj si maturantje
izberejo malce bolj oprijete hlače in prav
tako tudi srajco, ki je telirana. Telovnik lahko
predstavlja »piko na i« tudi k bolj drznemu
stilu obleke. Lahko je izdelan tudi iz
povsem drugega materiala in druge barve
kot obleka.
K drznosti modela obleke poleg samega
ožjega kroja seveda pripomore tudi sama
tkanina. Če se odločite za izdelavo obleke
po meri, je lahko spekter izbire tkanine zelo
velik. Tako se lahko odločite za manj
»klasične« videze tkanine oziroma imate na
voljo razširjen barvni in strukturni spekter
tkanin. Klasično volneno tkanino lahko na
primer zamenja tkanina v videzu denima.
Bolj modno drzni mladeniči se lahko
odločijo za obleko v bež barvi ali bordo
odtenku.
Na področju moških modnih dodatkov bo
zanimiv efekt vsekakor ustvaril robček v
suknjiču z nenavadnim vzorcem. Celoten
videz lahko dopolnite z uro elegantnega
izgleda (na primer z usnjenim paščkom) in
z barvno ujemajočimi čevlji, ki imajo
kontrastno barvo podplata.

Trendy
stil
Če redno spremljaš
modne trende in veš,
kaj je absolutni modni
hit, prav tako pa si
tudi sam/sama tako
urejena vsak dan,
potem je to brez
dvoma tvoj stil!

Maturantke
Maturantke, ki želite biti trendy in nekoliko drugačne, se letos odenite v vzorce rožic ali nenavadne teksture blaga. V
trendu so različni potiski rož (tudi 3D) in vzorcev, v različnih barvnih kombinacijah. Velikokrat so prisotne kontrastne
podlage oz. krila v »ombre« efektu (s prelivajočimi vzorci ali barvami). Lahko se oblečete tudi v obleko neenakomerne
dolžine – spredaj kratko, zadaj dolgo. Za super trendy maturantko mora obleka imeti še globok dekolte, ki je izrezan
skoraj do pasu in je letošnji absolutni modni hit! Trendy stil maturantskih oblek ponuja kar nekaj možnosti pričesk
(seveda je ta popolnoma odvisna od kroja obleke), največkrat pa so lasje spuščeni, morda tudi polikani. Od nakita si
izberi bogate viseče uhane, ki naj se barvno ujemajo z dodatki na obleki. Takšna naj bo tudi tvoja večerna torbica.
Izstopajo naj čevlji z zanimivimi detajli, ki jih boš zapeljivo pokazala. Vsekakor priporočamo odprte sandale z visoko
petko. Za makup si omisli zadimljene oči, osvetljevalec in veliko lipglosa na ustnicah.

Maturantje
Fantje, kaj pravite na obleko, sestavljeno iz različnih
barvnih kombinacij? Suknjič in hlače temnejšega
odtenka, svetlejši telovnik in močno barvo srajce, ki
jo uskladiš s soplesalko? Kaj pa naramnice, ki prosto
padejo? Ste za? Zraven obujte trendy črne superge z
belim podplatom!
Za malce bolj »dandy« oziroma »vintage« stil pa so
zelo zanimivi (ponovno) modni karo vzorci tkanin v
različnih barvnih različicah in velikostih vzorcev.
Naj na kratko omenimo še pravila za določanje
dolžine rokavov in hlač pri moških oblekah, ki naj bi
se za dovršeni izgled upoštevali ne glede na
predhodno izbrani slog obleke:
• dolžina rokavov pri moški maturantski obleki naj
sega do zapestja ali manj, če želimo da srajca gleda
izpod rokavov (vsaj 0,5 cm -1,5 cm)
• dolžina hlač je odvisna od širine hlačnic. V kolikor
gre za hlače z ožjimi hlačnicami (npr. 16-18 cm), naj
dolžina sega do gležnja oziroma do roba čevlja. Če
so hlače na dolžini širše (npr. 19-20 cm), pa naj
segajo do 1 cm nad peto ali do pete čevlja.
Maturantje ne pozabite tudi na nogavice, ki so prav
tako sestavni del usklajenega oblačilnega sloga pri
moškem. Čeprav so zelo modne tudi bolj pisane
različice, pa za večjo urejenost k moški obleki za
tako posebno priložnost priporočamo s tkanino hlač
oziroma z barvo čevljev ujemajoče se nogavice
dolžine skorajda do kolena.

Za zakljucek
Upamo, da smo ti bili s temi stili in nasveti v
pomoč pri izbiri tvoje bodoče maturantske
obleke.
Če si se prepoznal/a v katerem od teh stilov,
hitro pobrskaj po spletnih straneh in se
podaj na lov za obleko. Če se ti zdi, da v
poplavi tolikšnega števila oblek potrebuješ
pomoč, pa ti bomo z veseljem prisluhnili v
salonu Sanjska obleka in Morro Sartoriale.
Čim prej se dogovori za termin obiska in
izkušene svetovalke ti bodo z veseljem
pomagale do tvojega končnega izgleda!
Najbolj pomembno je, da si izbereš stil, ki ti
je osebnostno blizu in v katerem se boš
dobro počutil/a. Znotraj stila izberi tudi
svojo barvo, ki jo imaš rad/a in tudi najbolj
prepričljivo poudari tvoje atribute, morebiti
pa skrije tudi kakšno drobno pomanjkljivost.
Ob nakupu maturantske obleke je dobro
upoštevati dejstvo, da je to enkratna
priložnost za eleganten kos v naši garderobi,
ki pa nam bo zagotovo še kdaj prišel prav.
Moški suknjič obleke lahko kasneje
mladeniči nosijo tudi v kombinaciji z bolj
sproščenim slogom oblačenja, kot so npr.
jeans hlače. Maturantke lahko pri nakupu
dolgo obleko skrajšate do kolenske dolžine
in jo uporabite kot fantastično oblekico za
različne svečane priložnosti. Ravno zaradi
tega razloga in dolgoročnejše uporabe je
smotrn nakup obleke iz kvalitetnih tkanin.
Trajnost v primeru nakupa maturantske
obleke je še kako zaželena.
Po izbiri obleke je na vrsti izbor dodatkov.
Kot smo omenili, glej tudi na to, koliko

detajlov že ima tvoja obleka. Če je bolj
preprosta, se lahko z modnimi dodatki
poigraš po mili volji. V kolikor ima obleka
različne teksture, kristale ali aplikacije, je
najboljša izbira dodatkov vedno po načelu
»manj je več«. Da se bodo lepo uskladili z
obleko, poglej barve detajlov in poišči temu
primerne modne dodatke. Seveda poskrbita
tudi, da bosta medsebojno usklajena.
Tretji korak je izbor pričeske. Frizerju pokaži
sliko izbrane obleke in povej svoje želje.
Glede na oboje ti bo zagotovo dobro
svetoval, kakšno pričesko bi ti uredil glede
na ustrezen stil in tvoj obraz. Če si boš
pričesko urejal/a doma, pa lahko na spletu
poiščeš ogromno zanimivih idej in
posnetkov, kako ustvariti željeno pričesko.
Maturantke pa čaka še zadnji korak: izbor
make-upa. Tega boš seveda uskladila tako z
obleko kot tudi z dodatki. Bodi pa pozorna
pri barvah, ki jih boš uporabljala! Barve naj
ustrezajo tudi tvojemu tenu kože in ne zgolj
obleki. Če makupa nisi vajena, se prepusti
rokam vizažistke, v nasprotnem primeru pa
si lahko ogledaš veliko spletnih posnetkov, ki
te bodo vodili skozi celoten postopek. Če se
boš ličenja lotila sama in ga nisi preveč
vešča, prej nekajkrat za vajo poskusi doma.
Absolutni trend je sijoča koža in nežni
zemeljski odtenki barv, po drugi strani pa se
pojavljajo močne barve ali vedno modni
zadimljen videz v kombinaciji z bolj
naravno naličenimi ustnicami.

Glamurozen stil

Preprost stil

5 stylingov za vsakogar
Elegantni stil

Sexy stil

Trendy stil

Dilema:
(barvno)
ujemanje s
soplesalko ali
zgodba zase?
Velikokrat se pojavi želja, da sta
soplesalec in soplesalka barvno
usklajena. Za maturante je povsem
dovolj že barvna povezava z
modnim dodatkom, kot je kravata,
metuljček ali naprsni robček.
Predvsem v primerih, ko je že
obleka soplesalke bolj barvita. Če
ima soplesalka obleko v svetlejših
barvnih tonih, na primer belo ali
krem, pa je zaželeno, da ima tudi
soplesalec srajco v barvi obleke
soplesalke.
Maturantski ples je pomembna
prelomnica tvojega življenja, ki ti
bo nedvomno ostal v spominu!
Zato je prav, da zasiješ v vsej svoji
lepoti na ta fantastičen večer, ki bo
kaj kmalu pred vrati! Če bo tisti dan
ob tebi še srednješolska ljubezen,
se boš tega dogodka še toliko raje
spominjala.

Išceš sanjsko
maturantsko obleko?
Potrebuješ nasvet ali idejo?

Izstopaj po svoje!
Vaša želja je naš navdih.

MORRO sartoriale
Kristalna palača BTC
Ameriška ulica 8, Ljubljana
www.morro.si
morro@modami-lan.com
+ 386 70 669 669

/morrosartoriale
@morrosartoriale

Največja izbira maturantskih in
ostalih svečanih oblek priznanih
blagovnih znamk

Sanjska obleka
Perovo 30, Kamnik
www.sanjska-obleka.si
info@sanjska-obleka.si
041 577 572

/sanjska.obleka
@sanjskaobleka
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V sodelovanju s:

Frizerstvo Anita Loboda
Ljubljanska cesta 14B, Kamnik
www.frizerstvo-loboda.si
info@frizerstvo-loboda.si
040-301-354

Martina Vrhovnik
Cvetkova 25, Ljubljana
Slovenska 38, Murska Sobota
www.tspot.si
041-245-643

Frizerstvo Anita Loboda bo
poskrbelo za vas, da boste na vaš
dan blesteli in izstopali. Po
dogovoru tudi na lokaciji.

V studiu ali na lokaciji poskrbimo
za make up maturantk, nevest in
svatov. Naj bo diskretno, sveže
in obstojno.

