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Το πόλο μπλουζάκι αποτελεί μια διαχρονική και στυλάτη επιλογή για πολλούς άντρες οι
οποίοι ξέρουν πως να το συνδυάσουν σωστά.

Είτε έχει πλέξη με ρετρό ύφος συνδυασμένο με κάποιο κουστούμι είτε είναι πιο σπορ με
βαμβακερό ύφασμα σίγουρα είναι μια επιλογή που δεν θα σε απογοητεύσει σε οποιαδήποτε
περίσταση και αν βρεθείς.

Δυστυχώς όμως πολλοί στυλάτοι άντρες δεν επιλέγουν να φοράνε καθόλου πόλο
μπλουζάκια στις εξόδους τους και αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή ακόμη δυσκολεύονται
να συνειδητοποιήσουν πως τα πόλο μπλουζάκια που συνήθιζαν να φοράνε οι πατεράδες
τους στο γήπεδο του γκολφ, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με εκείνα τα πόλο που θα
έπρεπε να είχαν στην ντουλάπα τους.

Αν είσαι λάτρεις των πόλο αλλά δεν ξέρεις πως να επιλέξεις το κατάλληλο για σένα, ρίξε
μια ματιά στις παρακάτω συμβουλές για να το συνδυάζεις σωστά και να δείχνεις
καλοντυμένος οποιαδήποτε στιγμή θελήσεις να το φορέσεις.
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Βρες το στυλ που σου ταιριάζει

"Βρες μια οπτική αναφορά". Είναι σημαντικό να βρεις το πόλο που σου αρέσει και αυτό θα
καταφέρεις να το πετύχεις μόνο αν το δεις σε κάποιον άλλον. Είτε έχεις δει να το φοράει ο
αγαπημένος σου πρωταγωνιστής σε μια ταινία ή σε ένα περιοδικό μόδας, βρες αυτό που
ταιριάζει περισσότερο στο στυλ σου και αναδεικνύει τη προσωπικότητα σου. Ένα πόλο με
στενό κόψιμο μέσα από το σκληρό ύφασμα του τζιν σου είναι σίγουρα μια επιλογή που δεν
πρόκειται να σε απογοητεύσει.

Βρες τη σωστή εφαρμογή

Ο πιο σημαντικός κανόνας για να φορέσεις ένα πόλο είναι να προσέξεις να μην σου είναι
πολύ στενό. Λίγη άνεση γύρω από τη μέση σου είναι απαραίτητη στην εφαρμογή ειδικότερα
αν ανήκεις στους πολύ αδύνατους. Ένα επίσης σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέξεις
είναι το μήκος των μανικιών σου, όπου το ιδανικό είναι να φαίνεται το μισό μέρος από τα
δικέφαλα σου.

Επιπλέον είναι σημαντικό το μήκος του πόλο να ακουμπάει τη ζώνη του παντελονιού σου.
Αυτό το μήκος είναι το ιδανικότερο που πρέπει να προσέξεις στην επιλογή ενός πόλο,
εκτός φυσικά και αν σκοπεύεις να το φορέσεις μέσα από το παντελόνι σου. Αν έχει
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μακρύτερο μήκος από το ιδανικό τότε θα δείχνεις ατημέλητος και καθόλου προσεγμένος.

Το πόλο μπλουζάκι σου πρέπει να αγκαλιάζει το σώμα σου και να έχει την ίδια καλή
εφαρμογή που έχουν και τα πουκάμισα πάνω σου, λίγο πιο εφαρμοστό στους ώμους και στο
στήθος σου και περισσότερο άνετο στη μέση σου. Και αν θεωρείς πως δεν μπορείς να βρεις
τη κατάλληλη εφαρμογή για σένα, τότε μη διστάσεις να επισκεφτείς κάποιον μόδιστρο για
να στο ράψει ακριβώς πάνω στα μέτρα σου.

Από τη στιγμή που έχεις βρει το σχέδιο πόλο που ταιριάζει στο στυλ σου και την εφαρμογή
που πρέπει να έχει πάνω σου, το επόμενο που πρέπει να σκεφτείς είναι η ποιότητα του
υφάσματος. Το προτιμότερο είναι να επιλέξεις μερικά σχέδια διαφορετικά μεταξύ τους τα
οποία θα είναι κατάλληλα για τη κάθε περίσταση. Ένα πόλο με πλέξη σε ρετρό ύφος για πιο
επίσημες περιστάσεις ή ένα με μακρύ μανίκια και κασμιρένιο ύφασμα για πιο κλασικό στυλ.

Το θέμα είναι πως αν επιλέγεις μόνο βαμβακερά πόλο σε γκρι, άσπρο και μπλε χρώμα, τότε
το κάνεις λάθος. Συνδύασε τα χρώματα και τα υφάσματα μεταξύ τους, υπάρχει μεγάλη
ποικιλία στην αγορά όπου μπορείς να επιλέξεις εκείνα τα σχέδια που ταιριάζουν
περισσότερο πάνω σου χωρίς να φαίνοται βαρετά.

Για την απόλυτη ευελιξία στο styling προτίμησε διαφορετικά σχέδια έτσι ώστε να είσαι
προετοιμασμένος με στυλ στη κάθε περίσταση. Όταν σκοπεύεις να φορέσεις κάποιο
κουστούμι ή ένα καλό παντελόνι, επέλεξε ένα πόλο με καλής ποιότητας ύφασμα και όταν
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φοράς τζιν προτίμησε μια πιο σπορ version πόλο σε βαμβακερό, λινό ή πετσετέ ύφασμα.
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