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Миналото е там, където 
сте научили урока си. 
Бъдещето е там, където 
ще приложите наученото. 
Не се отказвайте по 
средата.”
— Неизвестен



3

На пръв поглед мъжката мода не изглежда толкова сложна и

изпълнена с множество комбинации на дрехи и аксесоари.

Но колкото и лесна да изглежда комбинацията на мъжките дрехи, то дори и

най-елементарните грешки могат да развалят цялостната визия.

Има редица малки детайли, на които трябва да се обърне внимание,

за да може един мъж да се чувства уверен и красив. Точно за това решихме

да Ви представим 36 от най-често срещаните модни грешки при

мъжете.

Време е да се научим да се обличаме подобаващо за всеки един случай и

да избягваме следните грешки…

Увод
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Когато дрехите,които сте решили

да облечете са точния за вас

размер, то вие се чувствате

удобно.

Те не са ви нито по-големи,

нито пък по-малки.

А когато един мъж се чувства

удобно, то той излъчва по-голяма

увереност.

1. Дрехи,които не 
са ви по мярка
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Оооо,не!

Разбираме, че работата може да Ви

го налага да носите риза, а лятото не

е сезонът за дълги ръкави.

Но избягвайте комбинацията на

риза с къс ръкав и вратовръзка.

2. Риза с 
къс ръкав

и вратовръзка
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Важните документи и

принадлежности трябва да бъдат

съхранявани в подходящо

бизнес куфарче.

Забрави за комбинацията на

изискан костюм с любимата ти

раница, която може би я

използваш и докато практикуваш

любимото си хоби.

3. Раница с 
костюм
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Като главно правило при цветовете за

различните визии може да запомните едно:

Ограничавайте се до максимум три

цвята в една визия или три нюанса на

даден цвят.

За ваше улеснение при комбинациите на

цветове, може да намерите така нареченото

цветно колело.

Цветовете, които се намират в съседство

се наричат „аналогични“, а тези,

които са разположени противоположно, се

наричат „допълващи“.

4. Твърде
много цветове
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Може да ви звучи като рядко

срещана грешка, но се случва.

Мъжете далеч по-рядко носят

бижута, но сме попадали на

господа, които не са преценили

правилното количество от тях.

В общи линии двата най-важни

аксесоара за един мъж са

часовникът и халката (ако е

женен).

5. Твърде много 
бижута



9

Може би една от най-често

срещаните модни грешки сред

мъжете.

Още преди години, та до днес, може да

си дадем сметка какъв е човек по

неговите обувки.

Чистотата на обувките е често

пренебрегвана от голям брой мъже.

Това е странно тъй като всеки може да

има под ръка мокра кърпа, с която да

почисти обувките по всяко време.

6. Мръсни обувки
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В тази ситуация може да допуснем не

само една грешка, а две.

Първа грешка: да носим прекалено

къси панталони

Втора грешка: да носим прекалено

дълги панталони

7. Неподходяща 
дължина на 
панталоните
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Много мъже развалят иначе

перфектната си визия с неподходящия

вид и цвят на чорапите.

Може да се придържате към едно

основно правило, което ще ви помогне

независимо от случая (официален или

не) – съчетавайте чорапите с

панталона, а не с обувките.

8. Грешен 
избор на чорапи 

с костюма
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Постарайте се кожата на обувките

и съответно нейния цвят да е един

и същи както колана.

Тоест кафяви кожени обувки –

кафяв кожен колан, черни

кожени обувки- черен кожен

колан. Лесно е, нали? Лачените

обувки трябва да са съчетани с

полиран и по-лъскав колан.

Матовите обувки трябва да се

придружени и със съответния

матов колан.

9. Неподходящ 
цвят на колана
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Понякога в стремежа си да бъдем

оригинални и забележими, правим

модни комбинации, които се „бият“

Какво имаме предвид?

Избягвайте комбинация на вашия

спортен чифт очила с изискан блейзър.

Или пък спортни панталони с много

джобове с любимата ви риза за работа.

Старайте се елементите от вашата

визия да бъдат в един стил.

Така ще ви бъде и много по-лесно да ги

съчетаете.

10. Несъответстващи
стилове
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Тези добри познайници може би бяха

предпочитани за официални вечери през

90-те, но вече не са.

Вече повечето мъже ги избягват, но все пак

има и техни привърженици, за които

специално ги включихме в тази класация.

Нека да разберат, че е добре да ги оставят в

90-те и да преминат на нещо по-модерно и

стилно.

11. Квадратните 
обувки
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Отново модна тенденция от миналия век.

Освен, че с напредването на технологиите

телефоните се промениха и е още по-неудобно

да се носят в кожени джобчета на колана, то е

и в разрез с добрия стил.

Има други варианти за пренасяне на телефона

– джобове на панталона, вътрешни джобове на

сакото, куфарче и др.

12. Телефон на колана
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Вратовръзката несъмнено остава знак за стил и класа, но

и с нея може да сбъркаме.

По-точно с неправилната дължина.

Ако вратовръзката е прекалено къса, то тя ще изглежда

твърде небрежна (доста неподходящо за по-официални

срещи или събития)

Ако вратовръзката е прекалено дълга, то рискувате да се

доближите до визията на клоун.

За най-подходяща дължина може да се сметне, че

вратовръзката трябва да стига до линията на

колана.

13. Неправилна 
дължина на 
вратовръзката
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Това, че дадено сако или риза имат определен брой

копчета, не означава, че всички трябва да бъдат

закопчани.

Напротив!

Ако сако има две копчета, то е добре да закопчаете само

горното.

Ако има три е подходящо да закопчаете горното,

това по средата или и двете. Запомнете, че е добре да

оставите последното копче незакопчано. Това е неписано

правило за един добре изглеждащ и стилен мъж.

14. Внимавайте
с копчетата
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Ако вашата риза е достатъчно дълга, за до

покрие дупето, то тя трябва да бъде

загащена с панталона.

Мъжките ризи се произвеждат по-дълго

за ваше удобство.

Така като седнете, те няма да се изхлузят от

панталоните ви и да развалят вашата визия

и излъчване.

Ако обаче не сте фенове на прибраната риза

в панталоните, то е добре да се уверите, че

ризата ви е по-къса, но не прекалено.

Тя трябва да стига поне до половината

на вашето дупе.

15. Прибиране 
на ризата
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Също доста често срещана грешка при мъжете.

Обикновено те носят портфейла си в джобовете.

Но поради излишни неща в него или просто поради

неговата големина, се получават неприятни обемни

джобове.

Те не са подходящи за един стилен мъж, а да не

говорим, че не и удобно.

За да се справите с тази грешка е добре да прочистите

портфейла си от излишните визитни картички, касови

бележки и други или просто да се снабдите с вече

модерните минималистични портфейли.

Те ще ви позволят да носите достатъчно количество

банкноти, монети и кредити карти.

16. Обемни джобове

https://kalibrado.com/bg/product/mazhki-kozhen-portfejl-kalibrado-euro-cheren/
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Всяка година, когато времето се затопли,

се опасяваме за появата на тези

индивиди, които носят отворени летни

сандали с чорапи.

Фактът, че нито вие, нито ние сме

виждали човек, на когото да му стоят

добре, е показателен.

Просто не правите тази банална модна

грешка!

17. Сандали с 
чорапи
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Признаваме, че обичаме дадени анимационни

филми и комикси, но носенето на тениски и

вратовръзки с героите от тях, няма да ви бъде

от полза.

Не е стилно, ще ви представи като мъж,

който все още не е съзрял и не може да

излезе от неговия измислен свят.

И докато сме на тази вълна… избягвайте и

фрапантни „оригинални“ катарами на подобна

тематика.

18. Дрехи
с анимационни
герои
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Знаем, че гладенето не е едно от любимите

ви занимания, но е изключително важно.

Не позволявайте да излизате със смачкани

дрехи, все едно сте готови да се върнете

обратно в леглото и да си доспите.

Старайте се всеки път гънките по

вашите дрехи да бъдат максимално

малко.

19. Смачкани 
дрехи
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Така модерните къси чорапи за мъже не са никак

подходящи за официални срещи, изискан стил и красив

костюм.

За сутрешния джогинг може би, но не и за работа,

която изисква от вас да покажете класа и уважение

към другите събеседници.

Подбирайте чорапите си така, че докато ходите да не се

показва дори малка част от вашия глезен.

Също така е добре да подбирате телесен цвят

чорапи или както споменахме по-горе такива, които

са съобразени с панталоните.

20. Дълги чорапи
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Прическата е много важна част от

цялостната ви визия и оказва голямо

влияние върху първоначалното мнение на

хората за вас.

За щастие косата расте и дори да сбъркате в

една от новите ви прически, то бързо може

да се поправи.

Важно е наред с експериментите (съветваме

да не бъдат много екстремни и фрапиращи)

да намерите подходящата прическа за вас.

Тази, която ще ви отива на вашата

същност, форма на лице и глава.

21. Неподходяща 
прическа
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Много мъже страдат от по-рядка коса или частично

оплешивяване.

Но ако си пуснете повече от едната страна и прехвърляте

с цел да закриете плешивото място, то това няма да

доведе до желание от вас ефект.

Нека да не се заблуждаваме – личи си и дори в някои

случаи може да се стигне и до комични ситуации.

За сметка на това се постарайте да уцелите правилната

за вас прическа, а защо не и да се обръснете и да бъдете

с гола глава.

На много мъже им отива – опитайте и вие.

22. Лошо прикрита
плешивост
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Важно е да поддържате приличен вид

на ноктите си.

Не става въпрос да посещавате

маникюристката по-често от вашата

приятелка, но периодични посещения

могат да ви помогнат.

Ако се налага да работите на открито

или тежка физическа работа, то е добре

да използвате ръкавици.

Така и ръцете ви ще останат

незасегнати и ноктите ви ще запазят

добрия си вид.

23. Мръсни нокти
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Добре поддържаната брада винаги прави

добро впечатление.

Най-лесно би ви било да сте без брада, така

единствено трябва да се стараете да бъдете

гладко обръснат.

Но ако сте избрали да имате окосмяване по

лицето или просто повече ви отива така, то

се стремете да бъде изрядна.

Да няма косъмчета по врата или над

линията, която се определили да започва

брадата.

24. Брадата
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Ако посещавате редовно вашия фризьор, то не би

трябвало да допускате тази грешка често.

Но ако сте избрали домашното подстригване или

просто космите по врата ви растат по-бързо, то

трябва да им обърнете специално внимание.

Старайте се да няма косъмчета по врата ви.

За целта добра работа ще ви свърши голямо

огледало и самобръсначка.

25. Коса на задната 
част на врата
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Да вземем за пример едни от най-

разпространените продукти за коса за

мъжете – гел и лак за коса.

Бъдете сигурни, че няма да направите

добро впечатление ако сте си сложили

цялата опаковка гел на косата си.

Или пък сте я „бетонирали“ с

половин флакон лак за коса.

Вашите нежни половинки ще желаят да

прокарват пръсти през косата ви, а не

да се наранят с нея.

26. Твърде много
продукт за коса
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Не може да се отрече, че сандалите са доста удобна

лятна обувки.

Те са удобни, но трябва да се носят на определени

места.

Най-вече на плажа или басейн.

Ако искате през топлите месеци да се чувствате

добре и в същото време да изглеждате стилно и

елегантно, то вашето решение са еспадрилите или

мокасините.

Повечето от тях са изработени от естествени

материали, които няма да позволят краката ви да

се запарят.

В същото време ще ще покажете моден вкус и

изисканост.

27. Сандали? 
Помислете отново!
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Тениските/потниците, които традиционно се

носят под ризата са изработени от специфична

материя.

Те не се предназначени за самостоятелно носене.

Главната им цел е да абсорбират потта от

тялото.

Но с напредването на козметичната индустрия,

продуктите против изпотяване са станали доста

ефективни.

Те обезсмислят носенето на тениски/потници

под ризата.

28. Тениска под ризата
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Няма причина да се залъгваме – имаме две вежди и те

трябва да бъдат разделени.

Все още има мъже, които не полагат абсолютно

никакви грижи за окосмяването си над очите.

Не ни разбирайте погрешно. Не сме фенове и на

маниакалното следене на всяко косъмче.

Важно е да няма окосмяване между двете вежди и от време

на време да се подстригват (ако окосмяването е по-

голямо).

Както прическата, така и веждите приковават вниманието

още от пръв поглед.Постарайте се да направите добро

първо впечатление.

29. Оставили сте веждите 
си произвола на съдбата
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Едно просто правило :

Загащена в панталоните риза – да

Загащена тениска – не

Няма подходящ случай, в който

тениската ви да бъде прибрана.

Ако тя е по-дълга, то вероятно е

твърде голяма за вас и просто

трябва да смените размера.

30. Загащена
тениска
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31. Спортни чорапи 
на неправилното 
събитие
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Отново става дума за смесване на неподходяща

дреха за дадено място или събитие.

Анцузите за много красиви и удобни, но се

старайте да ги носите единствено във фитнеса

или в домашна обстановка.

За среща с приятели или официално събитие

подберете нещо по-подходящо.

Зависи от работното място, но все повече

компании са наложили забрана за носенето на

къси дрехи и анцузи на работа.

Това не е случайно!

32. Анцуг извън
спортната зала
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Избягвайте дрехи, които ви

карат да изглеждате като

ходеща реклама.

Добре е ,че може да си позволите

маркови дрехи, но не е нужно да е

прекалено.

А и ако носите дрехи с голямо

лого и по този начин го

рекламирате, то по-добре да

получавате пари за това.

33. Твърде 
много брандинг
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Ако една жена леко долови вашия

парфюм ще иска да се приближи до вас,

за да се наслади повече на него.

Но ако го усеща от другия край на стаята,

според вас ще се доближили до вас ?

Шегата на страна! Съобразете силата

на вашия мъжки парфюм с

количеството, което слагате.

Избягвайте да се „изкъпете“ с ароматната

течност преди да излезете.

Ограничете се до около две пръскания –

около врата и китките.

34. Твърде много
парфюм
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От голямо значение за една стилна мъжка

визия е подходящият избор на цветове на

дрехите.

Той трябва да бъде съобразен най-вече с

цвета на вашата кожа.

Ако имате по-тъмна кожа, то е добре да

носите по-тъмни цветове или ярки, но

подбрани много добре и отговарящи на

вашия тен.

Ако имате по-светла кожа, то е добре да

носите по-светли цветове и пастелени

такива.

35. Неправилни 
цветове
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Освен добре почистени , вашите обувки

трябва и да изглеждат цялостно добре.

При съхранението им се постарайте

повече, за да може да ги запазите

максимално дълго в най-добрата им

форма.

Ако пък сте си харесали много даден

модел, то може да си закупите два

чифта от него.

Така ще може често да носите тези

обувки, но да сменяте единия чифт,

докато другият се пере или е на обущар.

36. Износени
обувки



40

“Облеклото и маниерите
не правят един мъж – мъж.

Но когато са на ниво,
те значително подобряват

външния му вид и доброто му в
ъзприемане и мнение

от страна на околните.”

Артър Аш
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БЛАГОДАРИМ
ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

СПОДЕЛИ КНИГАТА
С ПРИЯТЕЛИ

KALIBRADO.COM

http://kalibrado.com/mens-style-guide
https://kalibrado.com/bg/kniga
https://kalibrado.com/bg/kniga
http://kalibrado.com/
https://kalibrado.com/bg
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КРАЙ
ИЗТОЧНИЦИ:

KALIBRADO.COM
KINOWEAR.COM

RESTARTYOURSTYLE.COM
REALMENREALSTYLE.COM

GQ.COM
STYLECASTER.COM

MENPROVEMENT.COM
BUSINESSINSIDER.COM


