RĘKAWICZKI - tak, ale w dobrym guście !

Rękawiczki mogą być jednym z eleganckich dodatków do stroju panny młodej. Białe, ecru
albo w bardzo łagodnym różu. Ich kolor można dopasować , np. do barwy kwiatów w bukiecie
albo do stroika we włosach. Bywa, że panna młoda dobiera kolor rękawiczek do koloru
kamizelki swego oblubieńca.

Materiały, z których są szyte to: atłas, koronka, jedwab, elastyczna satyna, elastyczna
siateczka, tiul, tafta. By dobrze się komponowały z suknią , można je uszyć z tego samego
materiału. Są różne fasony rękawiczek: klasyczne , zakładane na 5 palców, do łokcia , za
łokieć, zakładane tylko na kciuk, bez palców-z łańcuszkiem na środkowy palec. Każdy z tych
fasonów może być gładki albo pięknie przyozdobiony koralikami, cekinami, perełkami,
kamieniami Szarowskiego, koronką, haftem, piórkami.

Wybór jest duży, ale ważne , by ten drobiazg zharmonizować z suknią. Na pewno nie
ubierzemy rękawiczek do kreacji z długim rękawem. Natomiast do sukni , która ma krótki rękaw
i duży dekolt albo odkryte plecy rękawiczki
jak
najbardziej pasują.
Gładkie zakładamy do klasycznego kroju sukni . Mogą być ozdobione koronką, jeśli suknia jest
gładka. Gdy decydujemy się na kreację z odkrytymi ramionami , możemy założyć rękawiczki
długie , za łokieć. Jeżeli suknia jest na ramiączkach - rękawiczki do łokcia do łokcia , a kiedy
sukienka będzie zwiewna-tiulowa, gładkie, delikatne lub ozdobione małym haftem.

Co zrobić z tym pięknym dodatkiem podczas wymiany obrączek ? Otóż , jeśli są to rękawiczki
z pięcioma palcami , zdejmujwmy tę z prawej ręki i dajemy do potrzymania świadkowej. Po
złożeniu przysięgi , zakładamy ją na na nowo.Bez względu na to , jaki rodzaj rękawiczek
wybierze panna młoda , powinna je zdjąć , np. podczas uścisków ( w czasie składania życzeń).
Zdejmuje je również , kiedy spożywa posiłek.Tak więc elegancja , ale i znajomość zasad
kultury.
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Czytaj także :

-

WELON, DIADEM, TIARA, KWIATY WE WŁOSACH... ?

Jak wybrać suknie ślubną ?
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