TIPS VOOR DE (LAATSTE) PAS-AFSPRAAK VAN JE TROUWJURK!

1.

Het is aan te raden geen of weinig make-up te dragen naar je pas-afspraak. Je wilt
natuurlijk niet dat je trouwjurk vlekken daarvan zal krijgen. Weliswaar dat in vele gevallen
je in de jurk ‘stapt en niet over het hoofd word aangedaan.

2.

Heb je de schoenen voor onder de trouwjurk aangeschaft? Snel gaan doen en neem ze
mee! De lengte van de jurk wordt precies zo opgemeten met de schoenen en de
hakhoogte. Het is daarom heel handig om ook de schoenen vrij snel aan te schaffen.
Mocht je in een later stadium je toch bedenken en andere schoenen willen dragen meet
dan de hakhoogte van de schoenen op die je aanhad tijdens het passen en kies een
schoen met dezelfde hakhoogte. Bel de bruidswinkel altijd even op om aan te geven dat
je andere schoenen hebt gekozen. Wellicht is er een extra pasbeurt nodig of ben je nog
op tijd voordat ze de jurk op lengte hebben aangepast. Als de jurk al is aangepast is het
niet aan te raden schoenen te dragen die een grotere hakhoogte hebben dan tijdens de
pasbeurt. De jurk korter maken kan maar langer maken helaas niet.

TIP: Loop je trouwschoenen thuis in, dit geld ook voor je partner. Dan zijn ze al een beetje
gevormd naar je voeten. Zijn de schoenen wat glad aan de onderkant? Ruw ze op of laat
dat door een schoenmaker doen.

3.

Armen in de lucht!
Wanneer je de jurk aan hebt ga dan staan met je armen omhoog en zie wat dat doet met
de jurk. Je zal zo niet staan op je trouwdag (wellicht wel op de dansvloer!) maar je gaat met
je verloofde en andere gasten op de foto waardoor een vergelijkbaar effect ontstaan. Kijk
en voel goed of de jurk naar wens blijft zitten.

4.

Heb je een sleep(je)? Vraag dan altijd hoe je deze kan opknopen en of ze een lusje met
knoopje erin willen maken zodat je de sleep daaraan kan ‘ophangen’. Zo kan je vrij dansen
zonder dat iemand (of jijzelf) op de sluier staat. Check dit wel met de laatste pasbeurt waar
die zit en laat je (schoon)moeder/ceremoniemeester dit doen zodat ze je op de trouwdag
daarmee kunnen helpen.

5.

Bezoek aan de WC: Dit hoef je uiteraard niet te checken maar wel even te vragen hoe dat
met deze jurk het beste gaat. Met een hoepel in de onderrok is dit vaak lastiger. Ik stel altijd
voor de hele jurk in de hoepel te stoppen en dan zoals ‘normaal te gaan zitten. Soms zijn
de toiletten te klein op de trouwlocatie en is het handiger om andersom te zitten.

6.

Ga even met je jurk rustig zitten en ervaar hoe dat voelt en eruitziet:
Als er iets knelt of gaan gapen of juist de buste een extra ‘puch-up’ effect krijgt dat moet
dit aangepast worden zodat alles lekker zit en goed eruit ziet.

TIP: Vraag altijd de overgebleven stukjes stof mee naar huis na het vermaken van de jurk.
Er blijft bijna altijd wat over na het inkorten van de jurk. Dit is altijd handig voor het
uitzoeken van het kostuum van je partner en eventuele (bruids)kinderen. Eventueel
(afhankelijk van de hoeveelheid stof die over is) kan je deze gebruiken als extra touch in
de outfits van de (bruids)kinderen zoals in het haar of als strik om de middel. Ook kan het
mooi zijn om de stof te gebruiken voor het inbinden/afwikkelen van het bruidsboeket.
7.

Wees kritisch!
Als er dan ook maar iets is waar je over twijfelt geef dit dan aan tijdens je afspraak want nu
is je kans om dat te doen.

