
Weselne przyjęcie – trendy modowe lato 2019 

Wesele to bardzo specyficzna okazja, podczas której należy dobrać strój po pierwsze do miejsca i 
naszych relacji z parą młodą. Ale strój musi również być wygodny, dostosowany do tańca i długiego 
siedzenia. Musi przede wszystkim doskonale wyglądać przez długie godziny weselnej biesiady.  

Zdjęcie przewodnie: 
https://pixabay.com/pl/photos/wesele-brautstrau%C3%9F-kwiat-3323926/ 

https://pixabay.com/pl/photos/ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo-uroczysto%C5%9B%C4%87-
ludzie-osoby-918864/ 

Sukienka – zawsz numer jeden  

Jeśli zależy ci na sprawdzonej stylizacji na przyjęcie weselne, zawsze celuj w sukienkę. Zasady są takie, 
że powinna nie być przesadnie wykwintna, a do tego wygodna i przede wszystkim musisz świetnie się 
w niej czuć. Jeśli chodzi o weselne trendy, ważniejsze od tego, co nosi się w danym sezonie jest 
dostosowanie sukienki do typu przyjęcia. Luźniejsza atmosfera przyjęcia w ogrodzie to sukienka w 
kwiaty lub coś kolorowego jak krótka sukienka na ramiączkach. Wesele w zamku to koniecznie kolory 
pastelowe, żakiet i buty z zasłoniętymi palcami. W tym sezonie na okazje takie jak przyjęcia weselne 
świetnie sprawdzą się zwiewne sukienki w kwiaty lub nieco odważniejsze wyraziste pasy, 
geometryczne wzory oraz oczywiście sukienki z cekinami. Te ostatnie w wersji na przyjęcie weselne w 
tym sezonie z przodu są bardzo wysoko zabudowane, za to z tyłu mają fantazyjne wycięcie na 
plecach. 

https://answear.com/1741168-vero-moda-sukienka.html 
https://answear.com/1651317-answear-sukienka.html 
https://answear.com/1492187-tommy-hilfiger-sukienka.html 
https://answear.com/1220836-guess-jeans-sukienka.html 

Grzeczna klasyka 

Na bardzo eleganckie przyjęcia weselne, konieczne jest włożenie sukienki ze szlachetnego materiału 
lub takiej, która po prostu bardzo elegancko wygląda. W tym sezonie modne są falbanki i koronki. 
Sukienka z koronki z grzecznie uszytą górną częścią sprawdzi się na pewno nawet w przypadku 
bardzo eleganckich przyjęć. Jeśli nasza figura na to pozwala, warto kupić sukienkę w podwójną 
falbanką i koniecznie na podszewce. Taką, która zapewni w całości szykowny wygląd. Wśród opcji, 
które modne są zawsze mamy sukienki z rozkloszowanym dołem i gorsetem – w tym sezonie 
koniecznie przewiązane wstążką z kokardą zamiast klasycznego paska. W najbardziej modnym w tym 
sezonie kroju, sukienki weselne są nieco krótsze z przodu i świetnie prezentują się podczas tańca. 
Jeśli naprawdę nie mamy pomysłu na sukienkę, warto postawić na coś klasycznego i niestarzejącego 
się mimo zmieniających się trendów czyli na sukienkę kopertową. W przypadku elegantszych przyjęć, 
wybrać należy bardziej stonowane kolory i ograniczyć dodatki do torebki i butów, biżuterią niech 
będzie pierścionek i delikatna opalenizna. Dla miłośniczek stylu klasycznego, polecić warto połączenie 
jedwabnej bluzki z rozkloszowaną spódnicą z cekinami – kolor koniecznie beżowy – hit tegorocznych 
trendów weselnych.  

https://answear.com/1489773-answear-sukienka.html 
https://answear.com/1509252-morgan-sukienka.html  
https://answear.com/1689700-answear-sukienka.html 
https://answear.com/1743169-trussardi-jeans-sukienka.html 



A gdyby tak spróbować bardziej oryginalnie? 

Zawsze najbardziej na przyjęciach weselnych poza parą modą w oczy rzucają się osoby ubrane 
nietypowo. I mimo iż trend ten znany jest od lat, nadal na tego typu imprezach wrażenie robią panie 
ubrane w damskie garnitury i kombinezony. W przypadku garniturów nie ma konieczności, by góra i 
dół były w jednym kolorze, a nawet jednym stylu. Świetnie wyglądają połączenia wyrazistych żółci z 
pastelowymi odcieniami beżu czy zieleni oraz intensywne granaty z bielą czy błękitem. Co ważne, 
garnitur nie musi składać się koniecznie z żakietu i długich spodni, może być połączeniem szortów z 
surdutem.  
Jeśli idzie o kombinezony, najlepiej na taką okazję jak przyjęcie weselne wybrać te z koronkowymi 
wstawkami. Świetnie sprawdzą się też kombinezony z bardzo szerokimi spodniami, które wyglądają 
niemal jak sukienki. Do tego wąskie paski, małe torebki i jak najskromniejsze szpilki – efekt wow 
murowany.  

https://answear.com/1663474-mango-zakiet-leligo.html 
https://answear.com/p/zakiety-2393-k.html/zakiety,eleganckie/p-1/r-60/o-h/s-6527 
https://answear.com/1709036-guess-jeans-sukienka.html 
https://answear.com/1733263-guess-jeans-kombinezon.html 
 


