
Förtydligande av klädkoder 

Man kan välja en av följande tre klädkoder  
presenterade minst uppklädd till mest uppklädd, 

• Mörk kostym 
• Smoking 
• Högtidsdräkt. 

Allmänt för kvinnor: Förbjudet med helvitt, helcrémefärgat och helsvart.  
Viktigt är inte att följa en av dessa till punkt och pricka men vi vill att det känns 
uppklätt och mer än bara någon sommarfest. Så kom som ditt finaste jag. 

Mörk kostym 

Med denna klädkod bär män mörk kostym i någon av dessa färger mörkt blått, svart eller grått. 
Det bärs tillsammans med vit skjorta, sidenslips och finskor. 

Kvinnor har en knä eller vadlång fin klänning eller kjol/festfina långbyxor, överdel med täckta 
axlar, urringad och ärmlös efter smak. Inga långa handskar bärs. 

Smoking 

Män har en regelrätt smoking, vit elegant skjorta ofta med stråveck, samt svart eller möjligen 
kulört fluga. Väst företrädesvis svart, undantagsvis i brokad, kan , om man vill, bäras till 
smokingjacka med spetsiga slag. Cummerband (gördel) i svart eller någon färg till smokingjacka 
med sjalkrage.  
Smokingen är svart eller mycket mörkt blå eller grå. Smokingjackan i anda, mörka, färger, som 
lila, grönt, blått förekommer, men är lite mindre formellt än svart. Vit smokingskjorta bärts till 
svarta smokingbyxor, men endast i högsommartid och exempelvis på kryssningar i Medelhavet 
och Karibien. 

Kvinnor har till klädsel Smoking utpräglat kvällsfin aftonklänning, lika gärna festkjol och överdel 
eller festbyxor med överdel. Kjollängden kan vara knälång, vadlång, ankellång eller hellång; 
beroende på festens art. Långa handskar är liksom juveldiadem fel tillbehör till smokingnivån. 

Högtidsdräkt 

Den högsta klädnivån, lika med frack. För män innebär det frack, vit stärkt skjorta, vit pikérosett, 
vit väst, svarta lack- eller skinnskor, svarta tunna strumpor, vit näsduk i bröstfickan. Alla 
avvikelser från denna klädsel från frackrock i färg till kulört frackrosett eller väst, tenderar att 
likna utklädsel.  

För kvinnor innebär fracknivån golvlång klänning eller golvlång kjol med överdel. Färg helt enligt 
smak, undantag se första stycket. Långa hanskar kan bäras men är ej nödvändigt. Hårsmycken, 
som diadem eller blommor, är korrekt. Smycken, äkta eller oäkta, är rätt, men inte nödvändigt. 
Festfina, låg-, mellan eller högklackade skor. 


