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* A nadrág és a zakó is megfelelő méretű legyen, különös tekintettel a derékbőségre, mellbőségre és vállbőségre! Ideális esetben a viselő válla épp csak
érinti a zakó vállrészét, a zakó gombját megfogva és előre húzva, 3–4 cm-nél
nem enged többet a szövet. (Gyakori hiba, hogy a férfiak a valódi méretüknél
egy számmal nagyobb zakót vásárolnak.) Szükség esetén szabóval kell
méretre igazíttatni az öltönyt.
* A zakó ujja a csukló közepéig érjen! Úgy illendő, hogy az ing ujja 1–2 cm-re
kilátszik a zakó ujja alól, ezért rövid ujjú ing viselése kifejezetten nem ajánlott.
* A nadrág hossza tekintetében kerülendő a túl rövid (amely nem takarja teljesen a bokát), valamint a túl hosszú (amely harmonikaszerűen felgyűrődik a
cipő felett). A leghagyományosabb az ún. „féltörés”, amikor megjelenik egy
kis redő a boka felett.
* Aki leül, gombolja ki zakóját, aki pedig feláll, gombolja be! Az egysoros zakó
begombolása esetében kivételt mellény viselésekor lehet tenni.
* Az egysoros zakókat úgy szabják, hogy viselés közben akkor adják ki legszebben formájukat, ha egy gomb van begombolva. Kétgombos változatnál
csak a felső gombot kell begombolni, három gomb esetében pedig legtöbbször
csak a középsőt, azonban ha a szövetnek nincs kellő tartása, akkor a felsőt is
lehet használni – az alsó gomb dísznek van. Kétsoros zakó esetében csak az
alsó gombpárt nem kell begombolni. Az egysoros mellény legalsó gombját ne
gombolja be! Kétsoros mellény esetében általában fazontól függő, hogy a
legalsó gombpárt is begomboljuk-e ahhoz, hogy a mellény jól mutasson.
* Az ing legfelső gombja legyen begombolva nyakkendő viselése esetén, egyébként legyen kigombolva! Ne viseljen sötét inget világos nyakkendővel! A
fekete színű ing viselése zakóval kerülendő. Inget zakóhoz sohase viseljen
nadrágon kívül!
* A zakó ujjára varrt márkajelző címkét le kell vágni, az ugyanis csak az üzletben való tájékoztatást szolgálja. A zsebek és sliccek levarrását ki kell bontani, mert azok csak a zakó elkészülte utáni első vasalás, illetve a későbbi
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raktározás, szállítás közbeni gyűrődések kialakulását hivatottak akadályozni,
amíg a zakó a vásárlóhoz nem kerül.
* A cipő, az öv, valamint az óraszíj (amennyiben az bőrből van), továbbá, ha
erre lehetőség van, a bőr aktatáska színe egyezzen meg! Hasonlóképpen a
mandzsettagomb, a fémszíjas óra, a nyakkendőtű és az övcsat színe legyen
ugyanolyan!
* A zakó, a nyakkendő és az ing közül lehetőség szerint legalább az egyik ne
legyen mintás!
* Használjon díszzsebkendőt, amelynek színe, vagy mintázata különbözzön a
nyakkendőétől! Egyforma anyagból készült nyakkendőt és díszzsebkendőt
legfeljebb csak vőlegények viseljenek esküvőjükön!
* A nyakkendő az öv vonaláig érjen, és hátul ne látsszon ki az ing gallérja alól!
A csomót mindig állítsuk szorosra, de kényelmesen viselhetőre! A lazára
engedett csomó nem elegáns viselet, ezért kerülendő. A csokornyakkendő
alapvetően szmokinghoz és frakkhoz illik; hagyományos zakóhoz való viselése hivalkodónak hathat, ami diplomáciai és üzleti körben nem ajánlott.
* Egy igényes fémkitűző a zakó gallérjának gomblyukában – annak külső sarkában – növeli az eleganciát.
* Amennyiben a nadrág rendelkezik övbújtatóval, illendő övet használni, más
esetben a gombos nadrágtartó ajánlott.
* Öltönyhöz zárt, bőrből készült cipő való, amely – ha anyagi lehetőségeink
megengedik – varrott, bőrtalpú legyen! Sportcipő kerülendő. Fekete, vagy
sötét szürke öltönyhöz kizárólag fekete cipő ajánlott. A sötét kék, világos
kék, vagy világos szürke öltönyökhöz a fekete és barna cipő is megfelelő
választás, azzal a megjegyzéssel, hogy minél sötétebb az öltöny színe, annál
sötétebb legyen a barna cipő színe is. A kopott, koszos cipő elrontja az elegáns megjelenést. A cipő tárolása során ajánlott sámfát használni.
* A zokni színe lehetőleg egyezzen a nadrág, vagy esetleg a cipő színével, de
mindenképpen harmonizáljon öltözetünkkel! A zokni szára legyen elég hosszú
ahhoz, hogy leüléskor a felcsúszó nadrágszár alól ne látsszon ki a viselő lába.
* Amennyiben az öltönyhöz kabátot is szükséges felvenni, a legjobb választás
egy sötét színű szövetkabát, amely legalább térdig ér. Amennyiben ilyennel
nem rendelkezünk, ügyeljünk arra, hogy a kabát legyen hosszabb szabású,
mint a zakó!
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