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Sommarfin eller galasmart
Det är inte helt ovanligt att en inbjudan ibland anger en helt obegriplig klädkod. Vad är
sommarfin, kom som du är, kläder ja tack eller galasmart? En klädkod ska underlätta, inte
försvåra.

Vad innebär koden?

Påhittade klädkoder och uppfinningsrika koder gör inget
annat än skapar bekymmer för gästerna. En gäst som
får en sådan inbjudan har inget annat val än att gissa
sig till vad som gäller.
Vad ska man skriva?

Istället för en egen dresscode så förklara vad du avser
och skriv hellre: ”Lämna slipsen och finkjolen hemma,
jeans passar bra”. Därmed begriper gästen hur inbjudaren tänkt. Absolut bäst är att välja en av de fem
klädkoderna.

Andra språk

Även förslag på klädsel på andra språk kan svåra att
tolka för gästen. Har du utländska gäster är det en
självklarhet, men skriv gärna på svenska för övriga.

Den här texten får du gärna skriva ut,
kopiera, dela ut och sätta upp.
Kom ihåg att ange källan!

Vår fest är inte så formell...
En inbjudan med klädkod är inte skriven med syftet att
festen ska vara "finare", den utformas helt och hållet
med avsikten att förenkla klädvalet för gästen.
Vad ska man skriva?

Var noga med att ange en korrekt klädkod. Det finns
fyra officiella och en extrakod. Frack, Smoking, Mörk
kostym och Kavaj. Finare vardag är alltmer accepterad
som kod.
Annars är det bättre att tydligt skriva vad man avser,
som: "denna kväll kan kavajen/finkläderna lämnas
hemma och en mer avslappnad klädsel blir bra".
Kom ihåg! - artighet lönar sig och är en underskattad
resurs!
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