8 OLULISEMAT ASJA SINU UUE MINA GARDEROOBIS
ehk
8 riideeset, mille sa kõigepealt ostad,
ja siis vaatame edasi

Hea stiil räägib sinu kohta head enne, kui sa üldse suu avad. See on väga oluline.
Antonio Centeno
stiilinõustaja

Usun, et enam ei ole vaja eesti meestele selgitada, et stiil tähendab palju enamat kui vaid
liibuvaid teksasid ja roosasid salle. See on päris elust pärit arvamine ja mul oli hea meel üks
noorhärra sellest arvamisest ilma jätta.
Ärge saage valesti aru – roosal sallil ja liibuvatel pükstel ei ole mitte midagi viga, aga need
lihtsalt ei ole kõigi jaoks. Minu eesmärk on rõhutada sinu mehelikkust ja sa ei pea kartma, et
stiilne riietumine seda vähemaks võtab. Otse vastupidi.
Vähestele meestele meeldib šoppamine. Mõnede jaoks on valikuid liiga palju ja nende õigete
asjade leidmine tundub keeruline; teistele on riiete ostmine lihtsalt tüütu kohustus ning olgem
ausad – päris paljude jaoks tähendab riidepoodides käimine naiste järgi ootamist ja igavlemist.
Nii et päris suur osa meestest kas nüüd just lausa vihkab, aga ütleme siis, et ei armasta riiete
ostmist. Mina aga, otse vastupidi, arrrrrmastan riidepoodide ja kaubamajade meesteriiete
osakondi. Need on selged, konkreetsed ja sellepärast palju huvitavamad kui naiste omad. Kui
ma ei saaks oma kõrvaltööna meestel aidata riideid valida, siis – pagan! – ma peaks sealt
iseendale asju ostma, sest need on ju lihtsalt nii ilusad! J
Seni, kuni sa pole otsustanud, kas tahad minuga koos riideid valida, saan sind aidata selle eraamatuga, mille sa alla laadisid. Aitäh sulle, ning loodan, et sul on sellest ka päriselt kasu.
Võib-olla saad siit juba piisava julguse ja teadmised, et üks korralik šopingutuur ette võtta ning
oma garderoob üles tuunida. (Ma tean, kohutavalt palju anglitsisme, aga mis siis! J )
Toon järgnevatel lehekülgedel välja 8 olulisemat riideeset, mis võiksid ühe mehe garderoobis
olla ning mõned lihtsad nipid kuidas oma kehakuju arvestades poes õige suurus ja mõõt valida.
Aga hakkame siis peale, ma tean, et su aeg on väärtuslik ja vähem möla, pikem samm, eks!

TUMEDAD TEKSAD
Pilt 2
Kui sa otsustad hakata oma garderoobi nullist või noh, ütleme, et 0,8-st üles ehitama, siis
lepime kokku, et tumedad teksad on see, mida sa kõigepealt vajad. Need ei pea olema kõigi
klassikute ema (isa?) Levi’s 501-d, vaid teksad, mis istuvad just sinu jalas kõige paremini.
Need võiksid olla sirge lõikega ning ilma igasuguste trikkideta ehk rebendid, kirjad, peale
õmmeldud jamad ning värvilaigud jäävad praegusel juhul ära. Ning seda põhjusel, et tumedaid
teksasid – nagu ka mitmeid teisi siin nimekirjas olevaid rõivaesemeid – saab kasutada nii vabal
ajal kui business casual stiilis.
Ühesõnaga, sa saad neid kanda
•
•
•
•

tenniste ja sinu lemmik veits veninud t-särgiga sõpradega nädalavahetust veetes,
üleskääritud käistega triiksärgiga päevasel ajal kohvikus,
oma parima bleiseriga ühel tavalisel ärikohtumisel,
millega iganes ja kus iganes. (Ok, see oli nüüd natuke julge avaldus – mitte päris KUS
iganes, aga sa said mõttest aru). Pildid 5-7

Pisut pükste istumisest ehk kuidas sa neid jalas tunned ning kuidas need teistele välja paistavad.
Kõige tavalisem viga, mida teksade valimisel tehakse, on see, et valituks osutub liiga suur
number. Mehed, rihma kasutamine selleks, et teksad teil üle puusade maha ei kukuks, lihtsalt
ei ole lahe. Absoluutselt kindlasti on need sel juhul nii eest kui tagant inetult kottis ja jätavad
teist lohaka mulje.
Teine äärmus – ning mul on kahju –, aga mõõõõnusalt täiesti vastu keha liibuvad teksad
sobivad vähestele kuttidele ja on pigem naiste teema, sorry. (Ah kui hea, et ma olen naine,
haha!). Samuti ei tohiks ühe hästi riietuva mehe teksade vööosa jääda allapoole puusi. Not cool.
Pilt 8,9
Edaspidi räägin sulle kindlasti ka erinevat värvi teksadest, aga et su pead kohe alguses mitte
sassi ajada, jääme praegu siia pidama.
Ahjaa, üks asi veel, enne kui valge särgi juurde läheme. Palun ära kanna pükste taskutes liiga
palju asju. Muidu näevad su puusad välja kui hamstri põsed ja see küll ilus ei ole. Kuna sa
ostad endale nüüd paar uut pintsakut, siis telefoni võid näiteks pintsaku sisetaskus kanda. Pildid
10, 11

VALGE SÄRK
Pilt 12
Valge särk – ning särgi all ma mõtlen kvaliteetset naturaalsest kangast triiksärki – on teine asi
sinu garderoobis, mille kandmiseks on palju erinevaid võimalusi ning ilma milleta sa hakkama
ei saa.
Valges särgis lihtsalt ei saa mitte keegi halb välja näha, olgu ta mees või naine. Ka naistele on
hakatud Eestiski väga ilusaid triiksärke tegema, aga kuna sina oled mees, siis räägime nüüd
meestesärkidest edasi.
Nagu eespool ütlesin, on valge särk samavõrd erinevate asjadega kantav kui tumedad teksadki.
Muide, need kaks omavahel kokku panna, särgil käised üles kääritud ning kaks ülemist nööpi
lahti … Ahh!! Väga mehelik ning kaunis vaatepilt. :) Pilt 13
Valge särk on asendamatu loomulikult ülikonnaga ning samuti väga hästi kantav bleiseri all
kas siis lipsuga või ilma. Pilt 14
Aga täpsemalt särgi valimisest. Särk annab raami näole ning kätele ja sellepärast tuleb seda
valida erilise hoolega. Särgi õla osa peaks lõppema seal, kus sinu õlg, mitte käe ega ka poole
õla peal. Pilt 15
Kinnise nööbiga särgikrae vahele peaks mahtuma üks sõrm. Kui mahub rohkem, on särgikrae
liiga lai, kui ei mahu ühtegi, liiga kitsas. Kui sa tead, et lipsu kunagi selle särgiga kandma ei
hakka ja jätad ülemise nööbi või kaks lahti, võid meeldiva särgi leidmisel ka pisut laiema
kraega leppida. Ma ei räägi kellelegi, ausalt.
Hea särk istub hästi õlgadest, kaenla alt, rinnust ning turja pealt. Sa peaks seal särki tundma, st
see võiks olla vastu keha, aga samas ei tohi pitsitada. Nööbiliist peaks olema sirge. Kui su ilus
rinnalihas särgi eest aga lahti pressib ning nööbid pingule tõmbab, siis tuleb sul paraku suurem
särk või mõni teine mudel valida. Kõik ei saa paraku kanda slim fiti. Pildid 16, 17.
Särki valides tasub tähelepanu pöörata sellele, kas kaenla all on liiga palju kottis ja täitmata
kangast ning kui on, vali teine särk. Sa ei vali ju T-särki, vaid ühte kõige olulisemat rõivaeset
oma garderoobis. Samuti ei tohiks särgi allossa rihma kohale, kui särk on püksi pandud, jääda
ülearust puhvivat kangast. Kole-kole, sa ei ole ju langevari! Pilt 19
Järgmiseks varrukad. Varruka mansett peaks ulatuma sinna, kus su pöial algab. Või noh, siin
ma jätan sulle väikse valikuvõimaluse, aga ainult väikse. Su käsi peaks särgivarruka "täitma",
nii et ülearust kangast ei jääks. Muidu võib juhtuda nii: Pilt 20
Kui sa saad särgi ilma mansetinööpi avamata seljast, on mansetiosa liiga lai.

Särgi pikkus peaks olema selline, et kui särk on pükste peal, ulatub see umbes pükste
tagataskuteni. Siis on seda veel mugav püksi panna, see ei tule sealt inetult välja ning ei paljasta
su päevitunud (or not) selga ja seda, mis tuleb pärast selga. Hea on teha katse: kui oled särgi
ilusti pükstesse voltinud, siis tõsta käed üles. Kui selg või kõht või mis sul seal on, jääb
paljastamata, on pikkus õige.
Muide, kõige parem mõte on lasta endale särgid täpselt oma mõõtude järgi rätsepal valmis
õmmelda. Sellist teenust pakub näiteks Sangar https://www.sangar.ee/et/mtm/ või siis võid
särgi tellida päris veebi kaudu, näiteks siin: http://www.itailor.com/.
Praegu rääkisime valgest särgist, aga nagu sa tead, on särkide maailm võrratult palju laiem ja
edaspidi räägime neist kindlasti veel. Seniks võid kodutööna oma kapist inetud särgid minema
visata. Või tegelikult, jäta see igaks juhuks tegemata, võibolla on sul seal kapis midagi ilusat,
mida sa ise ei teagi, et on ilus. Võib-olla peame koos vaatama neid asju?

