Jeansy męskie - jak je dobrać do różnych typów sylwetki?
Dziś każdy mężczyzna niezależnie od wieku, koloru skóry, statusu społecznego czy typu sylwetki ma
w swojej garderobie kilka par jeansów. Te kultowe już spodnie idealnie sprawdzają się na każdą
okazję. Dżinsy męskie pasują do stylizacji formalnych, do pracy czy na co dzień. Przygotowałam
poradnik o męskich jeansach w pigułce. Podpowiadam, jak je dopasować do męskiej sylwetki.
Rozdarte, rozszerzane, dopasowane, cieniowane, wyblakłe, z dziurami czy zdobione jeansy to
codzienność. W jaki sposób pośród mnóstwa fasonów dżinsów znaleźć te idealne dla mężczyzny?
Mnóstwo krojów i fasonów tych popularnych spodni sprawia, że panowie mogą mieć problemy z
wybraniem tych idealnych. Szczególnie że jest tak wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę
podczas ich zakupu. Mam na myśli: krój, fason, budowę ciała, wzrost oraz okazję czy stylizację, do
której te spodnie powinny pasować. Nie rezygnuj z zakupów. Przeczytaj mój poradnik, w którym
podpowiadam jak kupić idealne męskie dżinsy.
Szeroka oferta sklepów odzieżowych sprawia, że panowie mogą czuć się przytłoczeni, widząc tak
wiele krojów spodni. Jeszcze w sklepie stacjonarnym można poprosić personel o pomoc, natomiast
podczas zakupów męskich jeansów online jest trochę trudniej. Nie ma tej luksusowej możliwości
ich przymierzenia przed dokonaniem wyboru. A w związku z tym w twojej głowie pojawia się
wiele wątpliwości.

Dżinsy dopasowane do męskiej figury
Jest kilka różnych typów budowy męskiego ciała. Być może już wiele razy podczas zakupów w
tradycyjnych sklepach z odzieżą męską przymierzyłeś mnóstwo par spodni, ale żadne z nich nie
pasowały. Wynika to z prostego powodu, że nie ma standardowego rozwiązania. Istnieją za to
bardziej i mniej uniwersalne kroje męskich dżinsów.
Od dawna ten rodzaj spodni jest podstawowym elementem męskiej garderoby. Niezliczona ilość
krojów i fasonów jeansów męskich sprawia, że wielu panów podczas zakupów długo zastanawia
się, które z nich wybrać. Na przykład mój mąż nie lubi kupować garderoby. Według niego
czasochłonne przymierzanie jest niesamowicie żmudną czynnością. Okazuje się, że może tak być
jedynie do momentu, gdy panowie poznają własny typ sylwetki.

Idealnie dopasowane męskie jeansy na każdą okazję
Prawda jest taka, że dżinsy to uniwersalne spodnie, które doskonale sprawdzają się w stylizacjach
na różne okazje. Pod warunkiem, że są dopasowane do męskiego ciała. Dopasowanie odnosi się do
tego, w jaki sposób spodnie te leżą od talii po uda lub do pasa. Koniecznie należy poszukiwać
idealnie dopasowanych jeansów męskich, które dodatkowo będą wygodne. Czasem oznacza to, że
aby wyglądać modnie powinieneś wybrać odważne męskie jeansy. Wyblakłe, podarte, cieniowane,
z dziurami, z cekinami, z kolorowymi łatami... to tylko kilka pomysłów.

Różne rodzaje dżinsów dla mężczyzn - modne trendy 2019
 Męskie dżinsy Loose Fit - wyróżnia je luźny krój, który zapewnia swobodę. Nie przylegają
do ud czy pośladków, dlatego są wygodne.
 Męskie dżinsy Slim Fit - niestety nazwa "slim fit" często dezorientuje mężczyzn. I panowie
w rozmiarach XXL poszukują tego kroju spodni, bo chcą wyglądać szczuplej. Jeansy Slim
Fit podkreślą figurę szczupłego mężczyzny. Wyróżnia je ciasny krój ze zwężanymi
nogawkami. Są jednocześnie stylowe i wygodne. W porównaniu z dżinsami dopasowanymi
są nieco luźniejsze wokół ud. Doskonale wyglądają w stylizacji z dopasowaną koszulą lub tshirtem.
 Męskie dżinsy Regular Fit to rodzaj jeansów o regularnym kroju, które są dopasowane od
bioder po uda, mają rozszerzane nogawki.
 Męskie dżinsy Skinny Fit to spodnie wyszczuplone od talii po kostki. Są modne i stylowe,
ale raczej mało wygodne.
 Męskie dżinsy Tapered Fit - zwane marchewkami, czyli dopasowane stożkowo. A
wszystko dlatego, że mają węższe nogawki. Od bioder są proste, zwężają się od kolan w
dół, a przy kostkach są bardzo dopasowane. To subtelny fason komfortowych jeansów dla
mężczyzn, które są wygodne i idealnie pasują do wielu stylizacji. To doskonały wybór dla
mężczyzn z większą talią i udami oraz panów, którzy preferują wygodne spodnie.
 Męskie jeansy Narrow Fit - wąskie spodnie, które są dopasowane od kolan do kostek,
natomiast w okolicach ud są luźne.
 Męskie jeansy Relaxed Fit - niesamowicie wygodny krój luźnych męskich jeansów relaxed
fit. Wyróżnia je swobodny krój, który nie krępuje ruchów.
 Męskie jeansy z niskim stanem - napis "Low Rise" na dżinsach dla mężczyzn oznacza
obniżony stan. Stan jeansów mierzony jest odległością pomiędzy talią (miejscem, gdzie
znajduje się pasek do spodni) a kroczem. Dżinsy z niskim stanem kończą się poniżej talii i
najczęściej są wybierane przez szczupłych i dobrze zbudowanych mężczyzn, który chcą
pokazać swój szczupły i wyćwiczony sześciopak.
 Męskie jeansy ze średnim stanem - Mid Rise Jeans to spodnie, które uważane są za
idealne, bo nie są ani zbyt niskie, ani za wysokie. Leżą wygodnie nad pępkiem w związku z
tym są odpowiednie dla każdego bez względu na budowę ciała.

Jaka jest różnica pomiędzy jeansami Slim Fit i Regular Fit dla mężczyzn?
Spodnie Regular Fit, czyli o regularnym kroju, są prosto ułożone na biodrach i udach, natomiast
jeansy Slim Fit są dopasowane i wąskie.

Jaka jest różnica pomiędzy męskimi jeansami Slim Fit i Skinny Fit?
Wąski krój i szczupły krój sprawia, że te dwa fasony jeansów są do siebie bardzo podobne.
Zasadnicza różnica to zwężana nogawka w przypadku obcisłych spodni (Skinny Jeans).

Jaka jest różnica pomiędzy stanem jeansów Low Rise i Mid Rise?
Dżinsy męskie z obniżonym stanem to takie, które leżą kilka centymetrów poniżej pępka, natomiast
dżinsy męskie ze średnim stanem kończą się kilka centymetrów nad pępkiem.

Jak dopasować dżinsy dla mężczyzn do typu figury?
Poniżej przedstawiam kilka podpowiedzi, w jaki sposób odpowiednio dobrać męskie jeansy biorąc
pod uwagę budowę ciała.
Dżinsy dla szczupłych mężczyzn
Jeśli należysz do tej grupy, to najlepszymi opcjami dla ciebie będą jeansy slim fit i skinny fit. W
tym przypadku należy zrezygnować z luźnych jeansów. Szczupły mężczyzna będzie doskonale
prezentować się w spodniach o dopasowanym kroju lub wąskich nogawkach. Istnieje jednak
różnica pomiędzy dopasowanymi a zbyt obcisłymi spodniami.
Dżinsy dla dobrze zbudowanych mężczyzn
Jeśli zaś nie lubisz obcisłych dżinsów, bo są zbyt dopasowane, a w luźnych jeansach też nie
wyglądasz najlepiej, należy poszukać innych krojów tych popularnych spodni. Znalezienie
odpowiednich może być nie lada wyzwaniem. Przecież każdy z mężczyzn może być inaczej
zbudowany: jeden - ma większe uda, inny - smuklejszą talię, a jeszcze inny - szczupłe bądź bardziej
masywne nogi. Potrzebujesz pary jeansów, które odrobinę podkreślą mięśnie nóg, będą dopasowane
u góry i niezbyt luźne. W przypadku takiego typu męskiego ciała najlepiej wybrać jeansy slim z
prostymi nogawkami.
Dżinsy dla mężczyzny XXL
Jeśli lubisz ćwiczyć na siłowni lub być może masz kilka nadprogramowych kilogramów, to
najprawdopodobniej zaliczasz się do tej właśnie kategorii. Wówczas polecam zwrócić uwagę na
męskie jeansy Relaxed Fix, które są doskonałym zamiennikiem obcisłych spodni typu skinny fit.
Sprawią, że poczujesz się swobodnie. Fason ten doskonale wpasowuje się w trendy modowe, a
jednocześnie pozwala stworzyć stylizacje na każdą okazję - jako wygodny strój na co dzień czy
wygodne spodnie na weekend. Inna propozycja to jeansy męskie Loose Fit - są to luźne, subtelnie
zwisające i bardzo wygodne jeansy męskie, które zapewniają komfort. Idealnie sprawdzają się do
stylizacji streetwearowych. Klasyczne i wygodne spodnie w połączeniu z dopasowanym swetrem
czy dobrze skrojoną marynarką będą stanowić idealny ubiór do pracy. Powinieneś raczej zapomnieć
o obcisłych i dopasowanych dżinsach, bo będą niewygodne.

Męskie jeansy powinny być dopierane odpowiednio do budowy ciała. Tylko wtedy sprawią, że
mężczyzna wygląda elegancko i modnie, a do tego czuje się komfortowo i wygodnie. Mam
nadzieję, że kolejne zakupy jeansów sprawią, że poczujesz się mniej zakłopotany i bardziej
komfortowo. Starałam się wyjaśnić różnice pomiędzy fasonami jeansów, abyś kolejnym razem
dokonał satysfakcjonujących wyborów. W zależności od okazji stwórz stylizację z ulubionymi
jeansami, dopasowując do nich buty oraz koszulkę, sweter czy marynarkę. Nie zapomnij o męskim
zegarku, biżuterii i dodatkach.

