


Smokin özel davetlerin değişmez parçasıdır.

La Misura smokini sizin düğün veya diğer özel davetlerde

farklılaşmanızı sağlayacaktır.

SMOKİN



Düz yün ve tiftik kumaşlar yerine özellikle kadife veya desenli kumaşlarda, 

lacivert ve bordo tonlarına kadar varacak renk paletinde yine bu tonlarda 

saten kumaşlar ile davetlerin fark edileni olabilirsiniz.

ALTERNATİF KULLANIM

Özellikle sıcak havalarda resmiyet duvarını aşıp beyaz ve krem renklerde 

smokin ceketler yine monopeto, kırlangıç veya şal yaka modellemeleriyle

 ön plana çıkabilir. Bu renkler özellikle bronz tenleri daha da vurgular.

YAZ DAVETLERİ KULLANIMI

Bilinçli bir şekilde kullanıldığında klasik siyah ve beyaz formülü her erkeği 

zarif ve şık gösterecektir. Aslında bu siyah-beyaz eşleşmesi kadının çok daha  

çarpıcı olan renkli şıklığını da vurgulamak adına tasarlanmıştır.

KLASİK KULLANIM





Temel olarak kullanılan ve giyime aynı derecede uygun olan iki yaka

modelinden söz edebiliriz. İlki resmi giyim geleneklerinden gelen kanatlı (Ata) 

yaka modelidir ve ikincisi de Windsor Dükü’nün erkek giyimine bir diğer 

katkısı olan “Turn down collar” olarak adlandırılan yumuşak ve

sabit dönen yaka modelidir.

Bu yaka modelleri pileli veya daha az resmi olan petek veya pike doku 

göğüs bölümü ile birleşebilir.

Kol düğmesi ile beraber kullanılan manşet modelleri yine aynı kol düğmeleri 

ile uyumlu düğme seti veya gizli pat ile beraber kullanılabilir.

SMOKİN GÖMLEKLERİ



Smokin ile beraber kullanılan ana aksesuarları papyon, yelek, gömlek 

düğme setleri ve kuşak olarak adlandırabiliriz. Resmi giyimde genelde

gizlemek amaçlı ortaya çıkarılmış bu aksesuarların doğru kullanımı

smokinin resmi ve klas duruşunu daha fazla ön plana çıkarabilir.

Genelde ceket yakasında kullanılan saten veya grogren kumaştan üretilen 

papyonun, elle bağlanmış şekilde olması daha makbuldür.

Ceket içinde yelek veya kuşak birbirlerine alternatif olarak kullanılabilinir. 

Gömlek gizli pat değilse mutlak yarı değerli taşlardan üretilmiş düğme setleri 

kullanılınır, aynı veya benzer taşlardan kol düğmeleri de yine

özel gecelerin değişmez parçalarıdır.

AKSESUARLAR



Smokin giyimin en iyi tamamlayıcısı, siyah buzağı derisi veya rugan 

kullanılarak yapılmış, sayasında herhangi bir modelleme olmayan düz bir 

“Oxford” ayakkabıdır. Bu tip ayakkabılar, zarif tasarımları ve yıllardır

saygınlık kazanan imajlarıyla, özenli şıklığın sembolüdür.

SMOKİN AYAKKABISI
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