Asuste Nikkanen & Best Man Naisten ja Miesten vaatetus
Miehen etiketti
Tumma puku: kutsukortissa lukee smokki,tai tumma puku
Tumma puku: Tumma puku käy kaikkiin tilaisuuksiin kellonajasta riippumatta. Se korvaa siis myös frakin.
Käsite tumma puku tarkoittaa tumman harmaata, tumman sinistä tai mustaa pukua. Kangas voi olla hillitysti
raidallinen, mutta ei liituraitaa.
Paita
Valkoinen juhlapaita: Kaksinkertaiset kalvosimet mahdolliset.
Liivi:Samaa kangasta kuin takki (tai hillitty puvun väriin sopiva). Hillitty, juhlava solmio. Hautajaisissa musta.
Taskuliina:Valkoinen
Sukat: Mustat tai tumman puvun mukaan. Hautajaisissa mustat.
Kengät: Mustat
Kaulahuivi Yksivärinen tai hillitysti kuvioitu. Hautajaisissa valkoinen.
Päällystakki Musta, tumman- sininen tai -harmaa ulsteri tai trenchcoat.
Hattu Musta, tumman- sininen tai -harmaa huopahattu. Käsineet Mustat tai harmaat. Hautajaisissa aina
mustat. KunniamerkitKäytetään niihin sopivissa tilaisuuksissa.
Suomi: Tumma puku, kunniamerkit
Ruotsi: Mörk kostym, Mörk kavaj, Med ordnar
UK: Dark suit, Lounge suit, Decorations
USA: Dark suit, Business suit, Decorations
Ranska Tenue de ville, Costume sombre, Avec décorations
Frakki: Frakkia käytetään promootioissa, häissä, suurilla päivällisillä ja tasavallan presidentin itsenäisyyspäiväjuhlissa. Frakki voidaan korvata tummalla puvulla, mutta ei smokilla. Myös kansallispuku voi korvata
frakin esim. linnan juhlissa.
Takin kauluskäänteet ovat silkkiset ja housuissa on silkkisivunauhat. Liivin tulee näkyä edessä 1-2 cm takin
alta.
Paita
Valkoinen frakkipaita. Helmiäisnapit edessä, kalvosinnapit kultaa.
LiiviValkoinen frakki-liivi. Akateemisissa tilaisuuksissa musta (klo 18 jälkeen valkoinen).
Solmio, solmuke Valkoinen solmuke (itsesidottava). Taskuliina: Valkoinen, silkkinen, joka taitettu kapeaksi
viiruksi. Ei käytetä kunniamerkkien kanssa.
Sukat Mustat, pitkävartiset.
Kengät:Mustat, kiiltonahkaiset.
Kaulahuivi Valkoinen, silkkiä.
Päällystakki Musta, tumman- sininen tai -harmaa takki. Vaihtoehtona musta viitta, jossa valkoinen vuori.
Hattu: Silinteri
Käsineet:Valkoiset
KunniamerkitKäytetään niihin sopivissa tilaisuuksissa. Ei käytetä rannekelloa.
Suomi: Frakki, Juhlapuku, Kunniamerkit
Ruotsi: Frack Högtidsdräkt Med ordnar
UK White tie, Evening Dress, Decorations
USA White Tie, Evening Dress, Decorations
Ranska Habit, Tenue de soiree, Avec décorations
Saketti : Sakettia käytetään miehen hääasuna tai päiväjuhlapukuna ennen klo 18. Takin väri on harmaa tai
musta, housut ovat mustaharmaaraitaiset. Puvun kanssa käytetään harmaata solmiota tai huivimaista
plastronia.
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Paita Valkoinen juhlapaita
LiiviHarmaa Harmaa tai mustavalkoraitainen solmio.
Solmio, solmuke Plastron eli huivimainen solmio.
TaskuliinaValkoinen
Sukat Mustat tai harmaat
KengätMustat
Huivi Valkoinen
Päällystakki Musta, tumman-sininen tai -harmaa
Hattu Silinteri
Käsineet Harmaat
Kunniamerkit Ei käytetä
Suomi Saketti
Ruotsi Jackett
UK Morning coat
USA Morning coat
Ranska Jaquette
Smokki: Smokki on iltapuku, jota käytetään klo 18 jälkeen päivällisillä, illallisilla, teatteri- ja oopperaensiilloissa tai tilaisuuksissa, joissa kutsu sitä edellyttää. Musta väri on smokissa yleisin. Smokki voi olla myös
valkoinen, jolloin housut ovat joko valkoiset tai mustat.
Saalikaulussmokki napitetaan niin, että kaksoisnapin molemmat napit jäävät näkyviin. Etiketin mukaan
smokkiin kuuluu musta solmuke. Asusteet voivat kuitenkin olla myös värikkäitä, jolloin kaikkien asusteiden
(cummerbund, solmuke ja taskuliina) tulee olla samanvärisiä.
Paita Valkoinen smokkipaita. Kaksinkertaiset kalvosimet.
Liivi Vyöliivi (cummerbund) solmukkeen värinen.
Solmio,solmuke
Musta (myös valkoisen takin kanssa) tai cummerbundin ja taskuliinan värinen.
Taskuliina: Valkoinen ja silkkiä. Solmukkeen värinen jos solmuke ei musta.
Sukat: Mustat tai housujen väriset, pitkävartiset.
Kengät Mustat, kiiltonahkaiset.
Kaulahuivi Valkoinen, silkkiä
Päällystakki Musta, tumman- sininen tai -harmaa ulsteri tai trenchcoat.
Hattu Musta lierihattu
KäsineetValkoiset
Kunniamerkit Suomessa hyväksytään pienoiskunnia- merkit. Maininta kutsussa kun sallitut.
Suomi Smokki
Ruotsi Smoking
UK Black Tie, Dinner jacket
USA Tuxedo, Dinner jacket
Ranska Cravate noire
Yleistä pukeutumisesta:
Yleisesti hyväksyttyjen pukeutumissääntöjen tunteminen auttaa valitsemaan oikean asukokonaisuuden
tilaisuuksiin, joiden asutoivomus on esitetty kutsukortissa tai joissa on virallinen pukeutumisohjeistus.
Pukeutumisetikettiä ei ole aina pakko noudattaa, mutta tyylikäs sääntöjen rikkominen edellyttää etiketin
tuntemista.

