Jak dobrać jeansy męskie?
Nie tylko kobiety pragną zawsze wyglądać modnie i elegancko. Mężczyźni również
często mają problemy z doborem najbardziej pasujących do siebie poszczególnych części
swojej garderoby. Jak powszechnie wiadomo, jeansy uchodzą za najbardziej popularne i
uniwersalne spodnie, jednak wybór odpowiednich nie zawsze jest tak łatwy, jak
pozornie mogłoby się wydawać.
Na co przede wszystkim zwrócić uwagę przy doborze jeansów?
Najważniejszą kwestią podczas wyboru odpowiednich spodni jest ścisłe określenie rozmiaru,
w jakim powinny one być. Wielu mężczyzn po prostu nie ma pojęcia o tym, jaki rozmiar
jeansów nosi. Jednak doświadczony sprzedawca powinien pomóc dobrać odpowiedni model
podczas wizyty w sklepie. Najbardziej popularna w Polsce jest rozmiarówka dwucyfrowa, np.
32/32, gdzie pierwsza liczba oznacza obwód pasa, zaś druga– długość nogawki. Warto w tym
miejscu nadmienić, że każda firma posiada własną, indywidualną tabelę rozmiarów, co należy
brać pod uwagę i nie posiłkować się tym, jakie jeansy męskie oglądaliśmy w poprzednim
sklepie. Spodnie najlepiej mierzyć w połączeniu z butami, które mamy zamiar do nich nosić.
Wąskie spodnie powinny sięgać nam za kostkę, zaś szerokie– opadać na buty i tworzyć jedno
zagięcie. Przy doborze jeansów trzeba też dopasować je do sylwetki. Mężczyzna bardzo
szczupły, który zdecyduje się na mocno dopasowane spodnie, jeszcze bardziej to uwidoczni,
co może okazać się niezbyt estetycznym rozwiązaniem. Z drugiej strony, zbyt luźne jeansy
będą wyglądać po prostu na źle dobrane.
Jaki rodzaj męskich jeansów wybrać?
Obecnie na rynku odzieżowym praktycznie każdy mężczyzna jest w stanie znaleźć pasujące
do swojej figury spodnie. Jeansy męskie z obniżonym krokiem, czyli tzw. joggery/ baggy,
są bardzo popularne wśród młodych mężczyzn ze względu na swój luźny, uliczny charakter.
Joggery posiadają zwężane nogawki i ściągacze, dodatkowo są po prostu bardzo wygodne.
Często wybierają je osoby, które chcą lekko zatuszować swoje zbędne kilogramy. Innym
typem kroju spodni są jeansy męskie typu skinny, czyli najbardziej dopasowane i opinające
ciało. Jest to oczywiście model dedykowany osobom szczupłym, jednak nie przesadnie
chudym. Typem pośrednim są jeansy męskie slim– uda są tu nadal opięte, ale materiału na
łydkach jest znacznie więcej, co gwarantuje większą swobodę ruchów. Takie spodnie są
najlepsze dla mężczyzn o normalnej budowie ciała. Najbardziej klasyczne są jeansy męskie o
regularnym kroju, czyli takie, których nogawki mają taką samą szerokość na całej swej
długości. Będą one strzałem w dziesiątkę u panów o standardowej sylwetce a także dla tych,
którzy borykają się z lekką nadwagą.

Co jeszcze jest ważne przy doborze jeansów?
Kolejnym, ważnym aspektem jest stan, czyli miejsce, w którym spodnie zatrzymują się na
biodrach. Jeansy męskie z niskim stanem, inaczej biodrówki, występują zazwyczaj w
spodniach o wąskim kroju. Taki typ dobrze sprawdzi się u osób zarówno szczupłych, jak i
tych z większym brzuszkiem. Może to dziwić, jednak takie jeansy są wygodne z tego
względu, iż łatwo je rozpiąć. Wysoki stan spodni jest w przypadku panów nieszczególnie
popularny. Przyczyną jest to, że bardzo mocno podkreślają one pośladki, co nie zawsze jest
aspektem pożądanym. Bardzo wygodną opcją, szczególnie dla dobrze zbudowanych
mężczyzn, będą jeansy męskie z gumką w pasie, która zazwyczaj występuje w spodniach o
dość luźnym kroju. Panowie często decydują się na takie rozwiązanie ze względu na wygodę i
możliwość dowolnego regulowania obwodu spodni.
Jak widać, dobór najbardziej odpowiednich jeansów może nastręczyć niemałego kłopotu
każdemu mężczyźnie, jednakże stosując się do naszych porad, będzie to banalnie proste.

