
Elegancka biżuteria do sukienki – co wybrać?

Wystawny bankiet, wesele czy jubileusz – każda z tych okazji wymaga określonego 
stroju. Najczęściej jest to elegancka sukienka oraz odpowiednie dodatki, takie jak 
piękna biżuteria, która doskonale podkreśli zarówno kreację, jak i urodę. Pojawia się 
więc pytanie, jaką biżuterię wybrać, by pasowała do sukienki?



Biżuteria do sukni wieczorowej
Wybierając się na eleganckie przyjęcie w sukni wieczorowej, szczególną wagę trzeba 
przywiązać do biżuterii. Musi być szykowna, a przede wszystkim idealnie dopasowana do 
kreacji. Warto pamiętać o kilku regułach, które znacznie ułatwią dopasowanie 
odpowiedniej biżuterii do sukienki wieczorowej. 

Jeśli kreacja jest wystawna i bogato zdobiona, szczególnie w obrębie dekoltu i 
ramion, nie powinno się zakładać zbyt strojnej biżuterii do sukienki. 

Należy zachować umiar, dobierając jedynie drobne akcenty, np. małe, klasyczne kolczyki. 
W takiej sytuacji łańcuszek również nie jest już potrzebny, gdyż może sprawiać wrażenie 
przepychu, co przeczy elegancji. 

Z kolei jeśli sukienka ma odkryte ramiona lub jest prosta i skromna – można nieco 
zaszaleć i wybrać bardziej wyrazistą biżuterię. 

Warto pamiętać, że biżuteria do sukienki, szczególnie tej eleganckiej czy wieczorowej, 
powinna być prosta i klasyczna. Doskonale sprawdzi się biżuteria z kamieniami 
szlachetnymi. 

Biżuteria do sukienki koktajlowej
Wiadomo już, że jeśli w grę wchodzi suknia wieczorowa, biżuteria powinna być elegancka 
i podkreślająca klasę. A w przypadku innych? 

Biżuteria do sukienki koktajlowej również powinna być dobierana zgodnie ze stylem oraz 
intensywnością zdobienia kreacji, ale do skromnej i spokojnej sukienki można wybrać 
klasyczną biżuterię w nieco większych rozmiarach. Przy mocniejszych zdobieniach 
świetnie sprawdzi się bardzo modna minimalistyczna biżuteria, która podkreśli 
nowoczesny charakter sukienki, nie wyglądając jednocześnie zbyt przesadnie. Hitem są 
celebrytki, które cechują się delikatnością i pasują do każdego stylu.

Biżuteria do sukienki powinna być dobierana zgodnie ze stylem i kolorem kreacji, 
stanowiąc z nią integralną całość. 

Bardzo ważne jest, by nie przesadzać z ozdobami. Warto pamiętać, że czasem mniej 
oznacza lepiej - obecnie coraz częściej odchodzi się od zestawiania ze sobą wszystkich 
elementów. Dobrym połączeniem są kolczyki z bransoletką lub łańcuszek z bransoletką, w 
zależności od tego, na co pozwala styl i krój sukienki. Wyjątkiem jest drobna, skromna 
biżuteria, gdzie łańcuszek i kolczyki tworzą elegancki zestaw, który nie dominuje nad 
stylizacją. 
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