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– Det finns inget snyggare än en man i smoking!
Moderedaktören Marcus Schutermans entusiasm för det flärdfulla plagget är
påtaglig. För honom är det otänkbart att klä sig i något annat på nyårsfesten.

Smokingen
– mannens
lilla svarta
D

en har kallats
männens mot
svarighet till
den lilla svarta
och har en egen födelse
dag. Smokingen är plagget
som får alla män att se ut
som sitt allra bästa jag.
Annars är det sällan som
herrar har den stilmässiga
huvudrollen när det bjuds
på kalas. De får vackert
finna sig i att fungera som
en diffus sidekick till
damerna i sina mer stor
slagna festutstryrslar.
Kvinnor kan välja och
vraka mellan modeller,
färger och material,
medan männen har sin
kavaj, skjorta och brallor.
Det mest spännande är
färgvalet på slipsen, typ.
Men. Så har de ju smo
kingen och plötsligt kan
man som tjej känna ett
stygn av avund inför detta
ultimata festplagg.
– Är det nyårsfest tycker
jag den är det enda kläd
alternativet. Det finns
inget snyggare än en väl

sittande smoking, säger
Marcus Schuterman.
Han är moderedaktör på
Metro Mode, där han
också har en egen blogg,
och han har full koll på
trender och stilknep. När
vi talas vid har han precis
kommit hem från en
jobbresa till Milano.

Smokingen är oftast svart,
midnattsblå eller vit, med
så kallad sjalkrage där
slagen är blanka. Plagget
kommer från England och
föddes ur ett modersupp
ror. Någon gång i början av
1800talet bestämde sig
prins Bertie, sedermera
Edward VII, för att reta sin
mamma, drottning Victo
ria, genom att dyka upp till
middagen med avklippt
frackskört. Han blev så
förtjust i modellen att han
lät sy upp en ny likadan,
och kallade den för din
nerjacket. Det var de
skickliga skräddarna på
Savile Road i London som
förfinade modellen till en

”Är det nyårsfest
tycker jag den är det
enda klädalternativet.
Det finns inget snyggare än en välsittande
smoking.”
marCuS SCHutErman
Moderedaktör Metro Mode

enkelknäppt kavaj med
spetsiga satinslag och
satinrevärer på byxbenen.
Våren 1886 fick kron
prinsen besök av det
amerikanska paret Cora
och James Potter. Han

blev så betagen i prinsens
annorlunda dinnerjacket
att han anlitade samme
skräddare för att få en
egen. Väl hemma i USA
anammade hans gode
vän Peter Lorillard –
cigarettens uppfinnare –
plagget. Hans son, Gris
wold, gjorde sedan skan
dalsuccé när han den
1 oktober 1886, gjorde
entré vid en nattklubb
spremiär i Tuxedo Park i
New York iförd sin pappas
moderna kläder. Dagen
därpå hånade tidningarna
plagget som man snabbt
döpte till smoking för att
göra sig lustiga på Loril
lards bekostnad. Men
knappt hade uppståndel
sen lagt sig förrän alla
skräddare i New York
började få förfrågningar
om att sy upp tuxedos.
Smokingen var född.
– Jag tycker att de svarta
är snyggast och den färg
man bör hålla sig till på
nyårsafton. Och man ska
inte hoppa över gördeln.

% fakta
Vi är snygga i smoking
Känner du dig osäker och behöver lite smokingpepp? Här är några ytterst smokingkompatibla män att inspireras av:
George
Clooney
– allt klär
en skönhet, visst,
men han
har dessutom förmågan
att se
avslappnad ut i en smoking vilket är
väldigt attraktivt.

Pharrelle
Williams
– artist med
stort modeengagemang. Även
han leker
med traditionerna
och förnyar
dem
ständigt.

Eddie
redmayne
– skådis
med en
speciell
känsla för
stil. Hans
outfits
sticker ofta
ut och han
pushar ofta
gränserna klädmässigt.

tom Ford
– kläddesigner
som bär
upp sina
egna
skapelser
på ett fulländat sätt.

Den är pricken över i:et
och ska definitivt finnas
med. Blir man varm kan
man ta av sig kavajen och
ändå se festklädd ut, säger
Marcus.

Han tipsar om att vara
noga när man provar ut
smokingjackan – den ska
sitta tajtare än en vanlig
vardagskavaj.
– Här ska det inte finnas
utrymme för en värmande
tröja utan bara den vita
skjortan. Men när du
knäpper knappen ska
slagen inte bukta ut, då är
den för liten.
Något annat som är
obligatoriskt är att ha
matchande byxor med
revärer och blanka svarta
skor till. Gärna i en nättare
modell som smalnar av
mot tån.
– Det kanske kan kännas
hårt att investera i ett par
så pass udda skor som
man kanske bara får
användning för en gång
per år. Men man behöver

verkligen inte välja några
extravaganta – det finns
jättefina runt 500lappen
på kedjor som Zara och
H&M som funkar alldeles
utmärkt. Bara de är blanka
är allt frid och fröjd.
För den som trots allt
inte kan tänka sig att
skåla in det nya året
fullt så uppklädd, eller
som vill ha något mer tren
digt, ger Marcus Schuter
man rådet att satsa på en
sammetskavaj. Det är ett
festligt material som är su
perhett denna säsong.
– Törs man kan man ju
köra en hel kostym i
sammet, men det kanske
är lättare att börja bara
med en kavaj.

Eller så tar man ut

svängarna ordentligt och
går på den glittrande
paljettvarianten.
Ett
säkert kort – om man vill
bli festens mittpunkt.
Gott nytt år. (TT)
LiSa WaLLStröm
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Den djärve kör på röd
paljettkavaj från Zara, 1 159 kronor.

Kostymbyxor från H&M,
699 kronor.

Dubbelknäppt rock från
David Beckhams kollektion
för H&M, 999 kronor.

Vit smokingskjorta med klassisk skjortkrage i smal passform med dubbla manchetter och dold knäppning från Oscar
Jacobson, 1 299 kronor.

Svart gördel från Blacktie.se, 149 kronor.

% fakta
Klädkod: Smoking

På nyårsafton kan man gott slå på
stort och klä sig i smoking.
Stiligare plagg finns knappt.
Foto: Ysbrand Cosijn/shutterstoCk.Com

till klädkoden Smoking bär
man svarta lackskor eller
blankpolerade oxfords, vit
skjorta med dubbel manschett, svart fluga och om
man önskar en väst eller
gördel. Den sistnämnda
kallas också för cummerband och kommer även den
från britterna som i sin tur
lånade idén från sin gamla
koloni Indien.

Passformen ska vara slank
utan att bli tajt. om man vill
ha mjuk eller markerad axel
är individuellt, även om en
markerad så kallad cigarraxel
verkligen kommer till sin rätt
på en smoking. längden på
kavajen kan variera något,
men man brukar ge rådet att
låta den täcka stussen baktill
precis, samt nå till mitten på
tummen framtill.

Svart, midnattsblå och benvit
är de tre färger på smoking
som anses korrekta. Den vita
jackan bärs tillsammans
med ett par svarta eller
midnattsblå byxor och anses
mest gångbar på sydligare
breddgrader.

Det finns två sorters slag. Det
spetsiga, så kallade ”peak
lapel”, eller sjalslag som
kommer från rökrocken.
Spetsiga slag är det vanligaste alternativet men bägge
ses som formellt likvärdiga.
Slagen är i svart silke och
matchar flugan och byxans
revärer.

materialet är vanligtvis tunn
ull och kan kombineras med
mohair eller silke för extra
lyster.

Källor: manolo.se, modeboken,
av lotta lewenhaupt, ne.se

