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FRAKIN PUKEMINEN
Frakkisettiin kuuluvat takki, housut, frakkipaita, frakkiliivi, taskuliina, kalvosin- ja rintanapit,
solmuke ja olkaimet. Asusteet löytyvät pukupussin takataskusta.
Kannattaa ottaa frakki ulos pukupussista hyvissä̈ ajoin ennen käyttöä, jotta se ehtii suoristua.
Älä pese pukua tai asusteita koskaan itse.

Pukeutumisjärjestys:

Frakkipaita
Frakkipaidan nappien tulee kaikkien olla suljettuina, jotta paita istuu hyvin. Kiinnitä̈
irtonapit työntämällä napin sokka paidan molempien napinläpien lävitse. Itse nappia ei
kuulu painaa läpi napinlävestä̈. Laita myös kalvosinnapit paikoilleen ennen takin
pukemista.

Housut

Vedä housut paidan päälle. Kun frakkihousujen vyötärönauha on suunnilleen navan
kohdalla tai hieman sen alapuolella, ovat frakkihousut oikealla korkeudella. Erittäin
tärkeää, puvun istuvuuden kannalta, on vetää housut riittävän korkealle. Jos
frakkihousujen vyötärön ympärys on säädettävä, kummaltakin puolelta löytyvät
housumallista riippuen joko napit tai kisko, jonka avulla voit säätää vyötärön itsellesi
sopivaksi.

Olkaimet

Olkaimet puetaan frakkiliivin alle. Olkaimilla frakkihousut saadaan pysymään oikealla
korkeudella, jotta housut eivät illan aikana valu alaspäin. Vyötäröäkään ei tarvitse
säätää aivan kireäksi, kun käytetään olkaimia, mikä tekee puvusta mukavamman.

Liivi

Frakkiliivin pituutta voit säätää niskan takana kulkevasta nauhasta. Frakkiliivi on
sopivan pituinen, kun alaosan liepeet ulottuvat hieman housujen vyötärönauhan päälle.
Liivin ei ole tarkoitus näkyä takin alta. Säädä myös liivin ympärys itsellesi oikean
kokoiseksi.

Solmuke

Säädä solmukkeen ympärys kaulaasi sopivaksi siirtämällä ensin pitkän nauhapuolen
hakanen oikeaan kohtaan, jonka jälkeen lyhyen nauhapuolen hakanen voidaan
kiinnittää liikkuvaan metalliosaan. Solmukkeen tulee asettua paidan kaulusten eteen.

Takki

Viimeisenä puetaan takki. Taskuliinan tulee näkyä taskusta ohuen, suoran kaitaleen
verran. Takin etuliepeiden tulisi asettua suunnilleen samalle korkeudelle liivin
alareunan kanssa, jotta liivi ei näy alta.

Kengät
Frakin kanssa käytetään yleisimmin joko kiillotettuja
oxford-mallisia mustia nahkakenkiä̈ tai kiiltonahkakenkiä̈.
Suosittelemme tavallisten nahkaisten oxfordien hankintaa
vaatekaappiin ensin, sillä̈ ne ovat monikäyttöiset ja
soveltuvat myös muiden pukujen kanssa käytettäviksi.
Kiiltonahkakenkiä̈ voi käyttää frakin lisäksi
smokin kanssa, mutta tumman puvun kanssa niitä̈ ei
suositella käytettävän. Sukkien tulee olla mustat parhaiten juhlakenkään istuvat ohuet pukusukat.
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