
 טיפים לבחירת שמלת כלה

 
רגעים המרגשים במרוץ לחתונה הוא הרגע בו הכלה המיועדת מודדת לראשונה שמלת כלה. אחד ה

וכל שאת רוצה זה לצאת מהחנות עם  , הגזרה או המחיר אינם רלוונטייםהגימור ,באותו רגע מסנוור
ת ותוכנית פעולה מומלץ להצטייד בסביבה תומכמאוד יקרה, . על מנת להימנע מהטעות ההשמלה

השמלה המושלמת. מהי השמלה המושלמת? זו שתגרום לך להראות ולהרגיש  בחירת שתבטיח את
 יפה מרגע ההופעה בפני קהל האורחים ועד סוף האירוע. 

 
 

 לפני הביקור אצל המעצבת רגע

 
מה   אל החופה מצריכה תכנון נבון. ותךכמו כל רכישה חשובה, גם רכישת השמלה שתלווה א

 נון?בתכ
 

 בהתאם ליכולת הכלכלית. קביעת היקף התקציב -
, במיוחד כשמדובר ותיקוניםקביעת לו"ז הגיוני שיותיר מרווח מספק לבחירה, מדידות  -

 . בשמלה המעוצבת בהתאמה אישית
 (.בחירת סגנונות וטרנדים מועדפים. )קלאסי, וינטג', מלמלה, סקסי, צנוע וכיו"ב -

 
 מהפמליה ועד השמלה!

 
 ת את התקציב שיעמוד לרשותך ואת הקונספט העיצובי הכולל, נותר רק לבחון אתאחר שגיבשל

  -מומלץ ויעיל השטח. כדי להפוך את החיפוש לידידותי
 

 למרות שזהו יום שמחתך, מומלץ להיעזר בדעתן של  - ללכת ל"סיבוב שמלות" עם ליווי
ת של חוות דעת אחות או חברה טובה, במיוחד כשטעמן דומה לשלך. למרות החשיבואמא, 

 נוספת, אין צורך בפמליה שלמה.
 

  לשמלה. המחיר תלוי  20,000 -3,000טווח המחירים הממוצע נע בין  -להשוות מחירים
. ציתקי האת מחיר השמלה בהשוואה לחתונרבות חתונה חורפית  מוזילה  ,בעונה, למשל

עיצוב  -המחיר מושפע גם מסוג הבד )ייבוא מחו"ל, שיבוץ אבנים( וממידת העיצוב המושקעת
 תיקונים.ביצוע וחדש בהזמנה אישית או שמלה מוכנה 

 

  הבחירה הסופית צריכה להתקבל מספר חודשים לפני  -לעמוד בלו"ז ולהגיע למדידות
קרבת אותך לשמלה החתונה, ועד אז נחוצות לפחות ארבע מדידות כאשר כל מדידה מ

שכבה חלקה הפנימי של השמלה בלבד,  מדידתהמדידות נחלקות לבגימור מדויק ויפה. 
שבוע הכלה לשם התאמת אורך השמלה וכפנימית של השמלה בכללותה, מדידה עם נעלי 

 גימורים סופיים. - לפני החתונה
 

  תואם את צבע ים מקוריות, גוון הבבסיס השמלה האידיאלית עומד -לבחור גזרה מחמיאה
 גזרה המחמיאה לגופך.  - העור וכמובן

 

 -כללי ההתאמה הבסיסיים הם
 

 שמלות ארוכות להמחשת הגובה והקניית מראה רזה וצר. -נשים גבוהות -
שמלה באורך הברך או שמלה ארוכה העשירה בבד רך ונשפך, ליצירת  -נשים נמוכות -

 אשליית אורך.
מוץ שמלה בגזרת מלבן, טרפז, שעון חול או הימנעות מגזרות צמודות ואי -נשים מלאות -

 בלוזון.
 סטרפלס.גזרת  -בינוני -להקטנה והצרה, חזה קטן Vמחשוף  -חזה שופע -



שמלה עם מחשוף לאפקט הארכה של הצוואר והצרת  -בעלות כתפיים רחבות -
 הכתפיים.

שרוולים רפויים מבד בעל טקסטורה ) קישוטים, פרחים,  -בעלות זרועות מלאות -
 רקמה(.

 גזרת פרינסס או שעון חול.  -מותן צרה -
 ההדוקה במותן ורחבה באזור הכתפיים והאגן. Aline גזרת אמפייר או  -מותן רחבה -

 


