Jak zapinać guziki w marynarce.
DZIAŁ PROMOCJI

Szanowni Państwo
W związku z licznym uczestnictwem naszych pracowników i studentów w organizowanych zarówno na terenie Akademii jak i poza
nią wizyt i uroczystości o charakterze oficjalnym, chciałbym w sposób skrótowy przypomnieć ogólnie przyjęte zasady w sposobie
zapinania guzików w garniturze. Należy pamiętać, że garnitur to nie mundur.

1. Jak zapinać guziki w marynarce,
2. Jak nosić kamizelkę,
3. Jak usiąść z gracją,
4. Długość krawatów.

Informacje zamieszczone w materiale pochodzą ze strony http://milerszyje.pl
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Jak zapinać guziki w marynarce?
Jednym z poważnych problemów notorycznie widywanym na polskich ulicach jest nieodpowiednie zapięcie guzików marynarki. Są 3 główne rozdaje
marynarek: na 2 guziki, na 3 guziki oraz marynarki dwurzędowe z różnymi układami guzików. Dla wielu może być to zaskoczeniem, że w żadnej z tych
marynarek nie zapina się wszystkich guzików!

W marynarce na dwa guziki zapinamy tylko
górny guzik!

W marynarce na trzy guziki zapinamy tylko
środkowy guzik lub ewentualnie dwa górne!
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W marynarce dwurzędowej dolny guzik zostaje odpięty (oczywiście jest to możliwe wyłącznie kiedy układ guzików na to pozwala – czyli kiedy są w
niej dwa guziki, które można zapiąć). Opcjonalnie można zapiąć wszystkie guziki lub wyłącznie dolny guzik.
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Co gdy mamy kamizelkę?
Niewiele osób decyduje się na zakup lub uszycie garnituru trzyczęściowego, a jeszcze mniej zna zasady jego noszenia. Mężczyzna w kamizelce może
wyglądać naprawdę pięknie, ale nie wolno mu zapomnieć, że dolny guzik od kamizelki należy nosić odpięty!

.

Jak usiąść z gracją?
Niestety wiedza o tym jak zapinać guziki od marynarki nie może uchronić całkowicie przed kompromitacją. Trzeba pamiętać też o tym, że marynarka
dwurzędowa jest jedyną marynarką, której nie odpina się siadając. Marynarkę na dwa guziki i na trzy guziki zawsze należy odpiąć siadając i ponownie zapiąć
wstając. Marynarka powinna być zawsze zapięta przy okazjach formalnych, ale można nosić ją odpiętą w sytuacjach niezobowiązujących.

Jak nosić krawat.
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Jaka długość krawatu?
Zasada noszenia krawatu jest stosunkowo prosta. Długość powinna sięgać do połowy szerokości paska od spodni. O ile zbyt krótki krawat nie niesie
za sobą większych negatywnych skojarzeń to zbyt długi (pokazany na zdjęciu po lewej stronie) może wywoływać bardzo nieprzychylne wręcz drwiące
komentarze.

