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ALT T I L  D IT  BRYLLUPSLOOK

Gommens påklædning kan variere meget og afhænger i høj 
grad af, hvilken type bryllup der er tale om. Er der tale om et 

traditionelt bryllup? En casual forsamling? Eller måske en stor 
gallafest? Bliv inspireret til det rette bryllupslook med vores 
bryllupsguide, der guider dig gennem de nyeste trends og  

populære valgmuligheder. 

Så du kan blive klar til den store dag.
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Smokingjakke, Oscar Jacobson, 3500,-  
Smokingbukser, Oscar Jacobson, 1700,- 
Smokingskjorte, Eton, 1400,- 
Skærf og butterfly sæt, Ascot, 1000,- 
Brystknapper, Philipsons, 250,- 
Manchetknapper, Philipsons, 400,-
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Smokingjakke, Eduard Dressler, 4500,- 
Smokingbukser, Eduard Dressler, 2000,- 
Smokingskjorte, Eton, 1400,- 
Butterfly, Ascot, 400,- 
Seler, Albert Thurston, 700,-
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SMOKING ELLER JAKKESÆT?

Forskellen på smokingen og jakkesættet ligger i tøjets detaljer, 
da de to former for påklædning overordnet set ligner hinanden. 
Smokingen kan siges at være mere dekorativ end jakkesættet, 
hvilket bl.a. ses ved, at smokingen har et silkerevers, mens 
jakkesættets revers er lavet i samme stof som resten af sættet.  
Smokingen har silkedetaljer såsom silkebetrukne knapper og 
silke ved jakkens lommer. Derudover har smokingens bukser 
en såkaldt silkegalon på siden af buksebenene, som er en påsyet 
stribe silke, der løber ned over syningen på ydersiden af bukse-
benene.

Smokingbukser har ingen bæltestropper, hvilket skyldes at man 
(ifølge kutymen) aldrig bruger bælte til en smoking, men i sted- 
et kan vælge at bære seler. Oftest påsyes der knapper indvendigt 
i buksernes linning til dette formål.

I tillæg til de nævnte detaljer er den helt traditionelle smoking 
designet med én knap i jakken og med sjalskrave. I dag ser vi 
dog mange andre designs som, inspireret af jakkesæt, har spids-
revers og/eller to knapper. 

Et af de spørgsmål vi ofte bliver stillet er, hvad forskellen på en 
smoking og et jakkesæt. Det kan være svært at gennemskue. Læs 
med her, hvis du vil blive klogere på hvad du skal vælge til din 
store dag, og hvordan sættet kan styles.
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Smoking bæres aldrig med bælte, men gerne med seler. 
Herudover bruger man butterfly til smokingen, hvor man til et 
jakkesæt kan vælge mellem slips, butterfly eller plastron, som 
er et bredere og mere voluminøst slips. Til smokingen bruger 
man traditionelt laksko, da disse understøtter tøjets skinnende 
og glamourøse detaljer i silke. Til jakkesættet kan man tilvælge 
vest.

Det er dog vigtigt at pointere, at der naturligvis altid skal være 
plads til fortolkning af hvordan en smoking og et jakkesæt bru-
ges. Et personligt tilvalg af andre accessories end hvad der følg-

er kutymen kan skabe et yderst festligt og 
personligt udtryk.

Det er helt op til individet, hvornår man 
vælger at iklæde sig enten smoking eller 
jakkesæt. Et mere ‘firkantet’ svar kan dog, 
med afsæt i tøjets oprindelige design-
formål, være at smokingen er et mere fes-

tligt valg af påklædning end jakkesættet/habitten. Det skyldes, 
at jakkesættet traditionelt set er skabt som hverdagspåklædning. 
Traditionelt set, har man ikke brugt smokingen til en kirkelig 
vielse, da et sæt tøj skabt til fest og ballade ikke var passende i 
Guds hus. Men i dag bliver mange gift i smoking i kirken.

Et jakkesæt kan langt hen ad vejen også gøres festligt, hvis du 
styler det med accessories. Du kommer langt med en festlig 
vest, butterfly, pochette, manchetknapper og en knaphulsblomst. 
Jakkesættet kan altså også sagtens se rigtig skarpt ud til festlige 
anledninger.

Uanset om du vælger smoking eller jakkesæt, er der masser af 
inspiration at hente på de næste sider.

DET KORTE SVAR ER, AT DET 
ER HELT OP TIL INDIVIDET, 

HVORNÅR MAN VÆLGER AT 
IKLÆDE SIG DET ENE 

FREM FOR DET ANDET.



7

Habit, Troelstrup, 6500,-  
Vest og plastron sæt, Troelstrup, 1900,- 
Dobbeltmanchet skjorte, Eton, 1100,- 
Pochette, Troelstrup, 200,- 
Manchetknapper, Tateossian, 1500,-
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Smoking, Troelstrup, 7000,-  
Smokingskjorte m. knækflip, Stenströms, 1300,- 
Pochette, Troelstrup, 250,- 
Butterfly, Troelstrup, 500,- 
Laksko, Lloyd, 1300,-
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SMOKING
Stylet efter alle traditionens regler kan du stå knivskarpt 
på din bryllupsdag med en klassisk sort smoking. Hos 

Troelstrup kan du blive vejledt i alle de små finesser som 
fuldender det gennemførte smokinglook.

Albert Thurston 
Seler 
700,-

Eton
Smokingskjorte 

1400,-

Ascot 
Selvbinder-butterfly 

400,-

Tateossian
Manchetknapper

2300,-

Pantherella
Silkestrømper 

240,-

Philipsons
Ærmeholdere 

100,-

Ascot
Silkepochette 

200,-
Boss

Huge Genius smoking 
5800,- 

Ascot
Skærf og butterfly sæt 

1000,-
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V: Oscar Jacobson Smokingjakke fra 
3200,- og bukser fra 1600,-

Den traditionelle smoking er sort, men 
varianter i andre farver giver også 

et festligt og meget personligt udtryk. 
Væk opsigt i den hvide variant - en 
dinner jacket - eller gå ekstravagant 
til værks med en velourjakke. Begge 

variationer kombineres med smoking-
bukser med silkegalon.

Hvid dinnerjacket, Wilvorst, 3200,- 
Velour smokingjakker, Troelstrup, 5000,-
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Smoking, Canali, 10000,-  
Smokingskjorte m. knækflip, Stenströms, 1300,- 

Seler, Albert Thurston, 700,- 
Butterfly, Troelstrup, 500,-
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JAKKESÆT
Hvis du går efter et bryllupslook, som du også kan 
få glæde af efterfølgende, så er en mørkeblå habit 
værd at investere i, da den nemt kan dresses op og 

ned efter behov.

Albert Thurston 
Seler 
700,-

Stenströms
Dobbeltmanchet skjorte 

1100,-

Moreschi
Bruges cap-toe sko

3000,-

Tateossian 
Manchetknapper

1600,-

Tibi Tie 
Knaphulsblomst 

400,-

Oscar Jacobson
Carlo vest

1300,-

Eton
Pochette 

350,-

Oscar Jacobson
Edmund Damien jakkesæt

4000,-

Troelstrup
Slips

600,-
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Jakkesæt, Canali, 10000,-  
Vest og plastron sæt, Troelstrup, 1900,- 

Dobbeltmanchet skjorte, Stenströms, 1100,- 
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JAKKESÆT
Du kommer langt ved at opgradere dit jakkesæt med 
accessories, såsom vest, butterfly, pochette, manchet-
knapper og seler. Troelstrup har et bredt udvalg, der 

kan gøre dit jakkesæt festligt og personligt.

Albert Thurston 
Seler 
500,-

Stenströms
Skjorte 
1100,-

Moreschi
Cleveland cap-toe

3600,-

Troelstrup 
Manchetknapper

400,-

Troelstrup
Butterfly 
500,-

Troelstrup
Vest og plastron sæt

1900,-

Ascot
Pochette 

250,-

BOSS
Huge Genius habit 

5000,-

Troelstrup
Silkeslips

600,-
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V: Oscar Jacobson Smokingjakke fra 
3200,- og bukser fra 1600,-

Jakke, Eduard Dressler, 4000,- 
Bukser, Eduard Dressler, 1800,- 

Dobbeltmanchet skjorte, Eton, 1100,- 
Slips, Canali, 900,- 

Sko, Church’s, 5500,-
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V: Vest og plastron sæt, Troelstrup, 1900,- 
H: Jakke, Eduard Dressler, 4000,- 
Bukser, Eduard Dressler, 1800,- 
Vest og plastron sæt, Troelstrup, 1900,- 
Cremefarvet smokingskjorte, Stenströms, 1100,-
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THREE P IECE
Et three piece jakkesæt består af jakke, bukser og vest og er et 

populært valg til gommen. I traditionel forstand er et three piece 
et helt matchende sæt. I dag bruges betegnelsen dog også i 

bredere forstand, hvor man mixer og matcher forskellige farver 
og materialer på sættet.

Jakke, Tiger of Sweden, 3000,- 
Bukser, Tiger of Sweden, 1500,- 
Vest, Tiger of Sweden, 1500,- 
Skjorte, Stenströms, 1100,- 
Butterfly, Troelstrup, 500,-
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K JOLESÆT
Kjolesættet også kendt som ‘white tie’ er den engelske betegnelse 
for kjolesættet, som er den civile mands ypperste beklædning. Tøjet 

giver et yderst festligt, formelt og traditionsrigt look. Kjolesættet 
passer godt til det storslåede bryllup.

Kjolesæt, Eduard Dressler, 7000,-  
Kjoleskjorte, Stenströms, 1300,- 
Kjolevest, Stenströms, 1100,- 
Butterfly, Stenströms, 380,- 
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MORNING SUIT
Et morningsuit består af en jacket, vest, plastron og bukser.  

Morningsuit bæres traditionelt til kirkebryllup der afholdes inden 
middag, deraf navnet. Den lange jakke giver et yderst festligt 

udtryk til den store dag.

Jacket, Eduard Dressler, 4600,-  
Jacketbukser, Eduard Dressler, 2000,- 
Vest, Eduard Dressler, 1600,- 
Smokingskjorte, Stenströms, 1100,- 
Plastron, Wilvorst, 550,- 



20

Three piece, Custom Made by Troelstrup, 8300,-  
Smokingskjorte, Stenströms, 1100,- 
Butterfly, Troelstrup, 500,- 
Sko, Moreschi, 3600,-
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CUSTOM MADE
Ønsker du dig noget særligt til den store dag, som vi umiddel-
bart ikke har på bøjlerne i butikken? Måske et ønske om en 
helt særlig farve eller noget helt specielt foer? Læs med på de 
næste sider, hvor vi fortæller alt hvad der er værd at vide, om 
at få syet dit helt eget sæt tøj hos Custom Made by Troelstrup.
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Three piece, Custom Made by Troelstrup, 8800,- 
Skjorte, Stenströms, 1100,- 
Slips, Canali, 900,- 
Sko, Church’s, 5500,-
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CUSTOM MADE

Troelstrup er Københavns habit destination nummer ét og 
tilbyder habitter/jakkesæt, skjorter og smoking fra en bred 
vifte af anerkendte internationale mærker. Så hvorfor vælge 
at få lavet et sæt tøj custom made, når man allerede kan vælge 
mellem alle de bedste mærker samlet ét sted? Sammen med 
vores Custom Made eksperter, har vi samlet fordelene ved at 
vælge custom made.

Custom made tøj behøver ikke nødvendigvis at være voldsomt 
dyrt. Det skal dog hele vejen gennem en unik produktion, og 
kan derfor være mere omkostningsfuldt end at købe færdigsy-
et tøj. Alt afhængigt af hvilket mærke du sammenligner priser 
med vil det være enten billigere eller dyrere. I forhold til et af 
vores luksusmærker som f.eks. italienske Canali er det billigt og 
i forhold til Tiger of Sweden, som Troelstrup også forhandler, 
vil det være dyrere.

Det samme kan siges om at købe custom made skjorter. I for-
hold til luksusmærker som Eton eller Stenströms er Troelstrups 
custom made skjorter billigere, mens de er dyrere i forhold til 
Eterna skjorter.

Skabt til dig
Pasform er afgørende, når du køber et jakkesæt. Selv det wflot-
teste og mest eksklusive sæt tøj falder til jorden, hvis det ikke 
passer den der bærer det. Når du køber et færdigsyet jakkesæt, 
vil det ofte kræve lidt tilretning, før det sidder præcis som det 
skal. Men ikke alt kan rettes til.
Med Custom Made by Troelstrup får du et sæt tøj, der er skabt 
til din krop og dermed sidder knivskarpt. Herudover gem-
mer vi dine mål for dig, så det er hurtigere for dig at få lavet et 
nyt sæt tøj, næste gang du får brug for det. Det samme gælder 
naturligvis, når du får lavet custom made skjorter hos os.
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Personligt design
En af de absolutte fordele ved at vælge Custom Made by Tro-
elstrup er, at du selv kan være med til at designe tøjet – ned til 
mindste detalje. Overordnede valg såsom metervarer (stoffet dit 
tøj syes af) er kun begyndelsen. Du kan vælge hvordan lom-
merne på jakken skal se ud, hvor mange slidser den skal have, 
bredden på reverset, antallet af knapper på ærmerne, hvilke 
knapper du ønsker, hvilken farve filt du ønsker under jakkens 
krave, om du ønsker initialer eller andet broderet i jakken og 
meget, meget mere. Du vælger altså præcis, hvordan du ønsker 
dit tøj skal se ud.

Over 100 års erfaring
Der er flere udbydere af custom made jakkesæt, smokings og 
skjorter, så hvorfor vælge lige præcis Custom Made by Troel-
strup? Det bedste argument er, at Troelstrup har mere end 100 
års erfaring, når det kommer til at klæde mænd på. Dermed har 
vi gennem mangeårige samarbejder de bedste partnere, der har 
været igennem en yderst selektiv og kvalitetsorienteret proces, 
for at blive en af husets leverandører.

I tillæg til dette er vi tilhængere af håndværket og den menne-
skelige vurderingsevne, der ligger bag at fremstille det bedste 
resultat når det kommer til herrekonfektion. Andre er tilhægere 
af 3D bodyscannere, men vores erfaring er – indtil videre – at 
menneskelig know-how er en nødvendighed for at garantere 
det bedste resultat indenfor herrekonfektion. Kvalitetsmæssigt 
er Custom Made by Troelstrup “top of the line” – også i sam-
menligning med andre udbydere af målsyet tøj.

Ulempen
Den eneste ulempe, der er værd at nævne omkring Custom 
Made by Troelstrup er, at der er en leveringstid på tøjet, da det 
skal fremstilles fra begyndelsen til dig. Det kræver derfor, at du 
er i god tid, hvis du gerne vil have et custom made sæt tøj til en 
særlig anledning. Den normale leveringstid på Custom Made 
by Troelstrup er 5-8 uger.
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Three piece, Custom Made by Troelstrup, 9000,- 
Skjorte, Stenströms, 1200,- 

Slips, Canali, 900,- 
Pochette, Canali, 500,-
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HVAD KOSTER DET?

Jakke fra 4200,-
Vest fra 2000,-

Jakkesæt fra 5500,-
Smoking fra 6500,-

Three piece (habit med vest) fra 7500,-
Bukser fra 1900,-
Skjorte fra 1150,-

Alle priser er inklusiv hele målsyningsprocessen 
herunder også personlig rådgivning, produktion 

og tilretning.

T IDSBEST ILL ING

Send en mail til 1sal@troelstrup.com
eller ring på 33 12 13 94 

Du er også velkommen til at kontakte 
os hvis du blot har spørgsmål.

HVOR L ANG T ID 
TAGER DET?

Leveringstiden er 5-8 uger
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1.  BEST IL  T ID
Ring eller send os en mail for at bestille tid til 

måltagning – eller kig spontant forbi.

2.  MÅLTAGNING
Du prøver et jakkesæt i den størrelse som passer 
dig bedst og vores eksperter tager dine mål for 

at vurdere, hvordan dit jakkesæt skal syes.

3.  MATERIALER 
Du vælger hvilket stof dit jakkesæt skal syes i og 

hvilket foer det skal have.

4.  DESIGN
Du vælger det overordnede design for 

jakkesættet – altså hvilken model du ønsker. 

5.  DETALJER 
Du sætter personligt præg på jakkesættets 

detaljer. Få f.eks. broderet initialer, navn eller 
bryllupsdato i jakken og vælg særlige knapper, 

stikninger, lommer, revers og slidser. 

6.  PRODUKTION
Vi sætter den unikke produktion af dit 

personlige jakkesæt i gang og kontakter dig når 
det er klart. 

7.  AFHENTNING
Du prøver dit jakkesæt og vi kontrollerer, at alt 
sidder som det skal samt at alle detaljer er som 

ønsket.

SÅDAN FOREGÅR CUSTOM MADE
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Church’s
Oslo derby lædersko

5200,-

Church’s 
Oslo polished binder

5200,-

Church’s 
Consul polished binder

5500,-

Moreschi 
Rouen derby lædersko

3000,-

Lloyd
Jerez laksko

1600,-

Moreschi
Lillé laksko

3300,-

Lloyd
Freeman laksko

1300,-

Church’s 
Whaley laksko

4950,-

Moreschi
Limoges laksko

3300,-
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SKO
Skoene er et essentielt element i et stilfuldt bryllupslook. Det er 
helt op til dig, hvilken model du vælger - træk looket i den klas- 
siske, elegante retning med et par laksko eller sæt et par krid-
hvide sneakers til dit jakkesæt for at gøre det mere uformelt.
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Church’s
Detroit double monk straps

6000,-

Church’s 
Toronto oxford semi-brouge

6000,-

Church’s
Athens wholecut oxford

5700,-

Moreschi
Cleveland oxford cap-toe

3600,-

Church’s
Chetwynd oxford full-brouge

5700,-

Sanders
Stockholm oxford cap-toe

3000,-

Lloyd
Sabre derby lædersko

1200,-

Sanders
Stockholm oxford cap-toe

3000,-

Moreschi
Bruges oxford cap-toe

3000,-
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Common Projects
Loafers
4000,-

Church’s 
Pembrey loafers

5200,-

Garment Project
Loafers
1500,-

Common Projects
Original Achilles sneakers

2800,-

Common Projects
Bball sneakers

3100,-

Garment Project
Type sneakers

1000,-

Garment Project
Type sneakers

1000,-

Garment Project
Type sneakers

1000,-

Common Projects
Original Achilles sneakers

2800,-
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L AKSKO

Laksko er de ultimative festsko 
til manden og er ifølge kutymen 
et must til at fuldende looket til 
en smoking eller et kjolesæt. Lak-
skoene kan virkelig udgøre prikken 
over i’et på et elegant festlook - men 
husk at de skal være nypolerede. 
Støvede laksko ser ganske enkelt 
sjusket ud.

SORTE SKINDSKO

Sorte sko i glat skind er det mest klassiske 
valg af sko til bryllup. Et par “plain” sorte 
skindsko bruges også ofte til hverdag, hvis 
man går klædt i jakkesæt. Det er ganske 
elegant at vælge enkle sorte sko til gommens 
tøj. Herudover kan det også være et godt 
valg, hvis der er fuld knald på dit jakkesæt 
for at det overordnede look ikke bliver 
for meget. Ønsker du et lidt mere afslap-
pet look, så kan du evt. vælge skindsko 
med derbysnøring - også kendt som åben 
snøring. 

BRUNE SKINDSKO

Brune sko ligner langt hen ad vejen de sorte 
skindsko. Brune sko kan dog give lidt mere 
kontrast til dit look i kraft af, at det er en tand 
mere utraditionel farve at vælge. De brune 
sko er særligt flotte til et blåt eller gråt 
jakkesæt.  
Hvis du ønsker et let og elegant look, så 
anbefaler vi, at du vælger et par sko med 
oxfordsnøring – også kendt som lukket 
snøring.

CHELSEABOOTS

Et anderledes, men absolut stilfuldt 
valg til en festhabit. Et valg der giver 
dit look et lidt mere personligt touch 
i forhold til f.eks. et par klassiske sko 
i glat skind. Vælger du en chelseaboot 
kan du med fordel vælge en på lette 
såler. Dermed bliver 
looket ikke for 
casual.
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LOAFERS

Loafers er et mere utraditionelt valg 
af sko til bryllup. De skal alligevel 
nævnes, da de kan give et meget 
personligt udtryk i kraft af, at det 
netop er et lettere anderledes valg. 
Loafers er bedst til et sommerbryllup 
– ikke mindst fordi bare tæer i skoene 
(også kaldet “Italian socks”) gør 
sig bedst til loafers. Loafers giver et 
casual tvist til dit bryllupslook, og kan 
fungere godt til at dresse dit jakkesæt 
lidt ned, hvis du ønsker det.

BROGUES

Brogue er betegnelsen for det hullede mønster i skoene. 
Du kan få sko med forskelligt omfang af brogue. Her ses 
“full brogues”, der også kaldes “wing tips”. Herudover 
kan du få forskellige variationer af semi-brogues, der har 
færre hulmønstre. Brogues er et godt alternativ til sko i 
glat skind, da det giver en smule mere detaljerigdom til 
dit look. Brogues giver et klassisk og maskulint 
gentleman-look, der passer til alle jakkesæt. Dette valg af 
sko er en god måde at gøre lidt ekstra ud af 
bryllupslooket på.

MONK STRAPS

Monk straps er et meget elegant og dekorativt 
element i et look. Navnet refererer til 
spænderne på skoene. Ovenfor ses et par 
“double monk straps”. Ligesom med brogues er 
monk straps et godt element til at gøre dit look 
lidt mere detaljerigt ift. at vælge en “almindelig” 
sko i glat skind.

SNEAKERS

Et anderledes alternativ til de 
pæne skind-, lak- og ruskinds- 
sko er sneakeren. En kridhvid 
sneaker frisk fra kassen kan give 
det pæne jakkesæt kant, og være 
med til at gøre dit look personligt 
og afslappet. Samtidig er det et 
par sko du i den grad også kan få 
glæde af efter den store dag.
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300 M. FRA METROEN
Troelstrup er lokaliseret i hjertet af København med gode 
muligheder for offentlig transport samt parkering langs 
H. C. Ørstedsparken eller i Q-Park under Israels Plads.

 
ÅBNINGSTIDER: 

 
Man-fre: 10 -18 

Lør: 10 -16 
Søn: Lukket  
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TROELSTRUP.COM
Besøg vores bryllupsside på troelstrup.com, hvor du finder  

massevis af inspiration, guides og shopping til gommens look.



Vester Voldgade 5, 1552 København V   •   33 12 13 94   •   troelstrup.com 
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