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Jak dobierać 
zimowe 
akcesoria?



Umiejętny dobór akcesoriów może zdecy-
dowanie poprawić codzienne zmaganie  

się z niską temperaturą, opadami deszczu 
czy śniegu, jak i mroźnym wiatrem.  

Porzućmy więc wizję odmrażania sobie 
uszu na złość babci i zastanówmy się,  
jak zapewnić sobie termiczny komfort 

i zachować stylowy wygląd.
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Materiał na dobry start
Tu od razu dochodzimy do kwestii wspomnianego 
wcześniej indywidualnego podejścia. Odporność 
kończyn na temperaturę jest głównie sprawą 
ukrwienia tych rejonów. Jedni będą odczuwać chłód 
relatywnie słabiej, inni wyziębią się po minucie 
spędzonej na mrozie.

Czapki i szaliki

Bawełna jest materiałem, który nadaje się na lekkie 
docieplenie, nic poza tym. Może wystarczyć  
co wytrzymalszym dandysom, którym nie trzeba sil-
nej izolacji od zimna. W przypadku bawełny trzeba 
zwrócić szczególną uwagę na splot. Gęściej utkana 
będzie mniej podrażniać, ale też słabiej izolować 
od chłodu. Gruba bawełna lepiej ochroni przed 
zimnem, jest też zwykle bardzo elastyczna (zwłasz-
cza ta z żebrowaną strukturą). Istnieje też bawełna 
szalikowa o bardzo luźnym splocie, która z kolei za-
pewnia sporą dozę oddychalności, jednak kosztem 
ochrony przed niską temperaturą czy wiatrem.
Materiałem bardzo lekkim i równie oszczędnie 
chroniącym jest wiskoza. Jej niezaprzeczalną zaletą 
jest neutralność dla skóry. Akcesoria wiskozowe są 
bardzo delikatne i miękkie w dotyku, dzięki czemu 
nie podrażniają powierzchni nawet najwrażliwszych 
partii ciała.

Wełna to król lekkiej zimy. Jest to materiał wyjątko-
wo ciepły i dobrze chroniący przed wilgocią. Oprócz 
tego jej faktura jest unikalna i bardziej elegancka 
od pozostałych. Wełna jednak wełnie nierówna. 
Naszą uwagę przykuwa głównie wełna z merynosa, 
jest zdecydowanie najdelikatniejsza dla skóry  
i najmniej gryząca, a to jest cecha absolutnie klu-
czowa przy skórze wrażliwej. Inny interesujący typ  
to wełna alpaki. Jest delikatna w dotyku i nie zawie-
ra lanoliny, a więc nie przenosi alergenów.  
Czyni ją to jedyną opcją dla osób z alergią  
wywoływaną wełnianymi tkaninami.
 
Temat akrylu jest kontrowersyjny w modowym 
światku. Akryl to bajecznie tania sztuczna imitacja 
wełny. Świetnie się go barwi i długo utrzymuje on 
swój kolor. Niestety brzydko się starzeje, może

gryźć, niezbyt dobrze dociepla i izoluje wilgoć.  
Najważniejszą zaletą tego materiału, która  
może zaważyć na wyborze, jest to, że nie uczula.  
Podobnie jednak rzeczona wcześniej wełna alpaki, 
która, choć nie występuje w tak wielu kolorach  
i tak niskiej cenie jak akryl, jest materiałem  
o znacznie lepszych właściwościach.

Rękawiczki

Zwykle naturalnym wyborem jest skóra – wdzięcz-
ny, bardzo wytrzymały materiał. Rękawiczki wyko-
nane ze skóry, ale podbite w środku materiałem, 
zapewniają nie tylko ochronę przed mrozem,  
ale też nie przepuszczają wiatru. Właściwie jest  
to jedyna opcja, jeśli chodzi o eleganckie rozwiąza-
nia. Oprócz tego można spotkać rękawiczki  
wełniane i takie, które materiał łączą ze skórą.  
Takie modele chronią słabiej od tych w całości  
skórzanych, ale mają wyjątkowy, nieformalny  
charakter, obok którego ciężko przejść obojętnie.  
Opcja dla odważnych i raczej nie na duże mrozy.



Temat bawełnianych rękawiczek to przykra 
sprawa i musimy się do niej odnieść. Cieńsze 
wyglądają przyzwoicie, ale chronią przed 
zimnem w absolutnie minimalnym stopniu, 
natomiast w ogóle nie zabezpieczają skóry 
przed wiatrem i wilgocią. Grubsze z kolei 
trudniej uformować, przez co wyglądają 
fatalnie. Nie polecamy.

Odnośnie tematu rękawiczek jest jeszcze 
inna ciekawa rzecz. Ich dopasowanie może 
mieć znaczenie nie tylko w kwestii ogólnej 
ochrony, ale także wpływać na sam komfort 
noszenia. Któż z nas nie miał problemów  
ze zbyt długimi albo krótkimi palcami  
i o wiele zbyt szerokim ujściem? O ile w przy-
padku rozmiaru należy się kierować dokład-
nymi wymiarami dłoni (w ostateczności 
szyciem na miarę), to zapięcie na pasek  
albo napę może zlikwidować większość 
kłopotów (np. otwartego ujścia czy brzegu 
rękawiczki wiecznie wystającego z rękawa 
płaszcza lub kurtki). 

Technicznie najlepsze

Co zatem z materiałami technicznymi? 
Czy nie nadają się one na zimne dni? Wręcz 
przeciwnie! Odpowiednio użyte mają o wiele 
większe możliwości od naturalnych, zapew-
niając nie tylko ogromny komfort termicz-
ny, ale także wodoszczelność i skuteczne 
odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Jednak 
jest pewien kruczek. Ich wygląd jest taki sam, 
jak ich właściwości – techniczny. Kiedy jednak 
spędzasz bardzo dużo czasu na zewnątrz 
podczas mrozu, mogą być jedyną opcją,  
która oferuje najważniejszą zaletę akceso-
riów na zimę – idealną, bezkompromisową 
ochronę. I choć tyczy się to niewielkiego 
procenta społeczeństwa, damy głowę,  
że ktoś może w zimę poważnie cierpieć 
w imię stylu. Jeśli w grę wchodzą codzienne 
sprawianie sobie bólu albo gorsze konse-
kwencje, za najbardziej racjonalny wyznacz-
nik uważamy zdrowie. Zapewnienie sobie 
poważnej ochrony nie jest wtedy żadną ujmą.
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Jak dobierać zimowe akcesoria?



Więc chodź,  
pomaluj mój świat
Na żółto i na niebiesko? Czemu nie. Jakkolwiek nasz 
projekt zimowej kapsułowej garderoby jest pełen 
ciekawych kolorów i wzorów, to nie wszystkie szafy 
posiadają taką feerię barw. Kolorowe akcesoria 
potrafią wzbogacić je relatywnie niskim kosztem. 
Rękawiczki, szaliki i czapki w ciekawych odcieniach, 
przełamujące w ostry sposób ciemną paletę, mogą 
być patentem na oswojenie się z weselszymi 

kolorami zimą. Co prawda ciężko o wyroby skórzane 
występujące w bardzo nietypowych wariantach 
kolorystycznych, ale przy innych materiałach  
ten problem jest mniejszy i można poszaleć.

W przypadku, kiedy nie zależy Ci na wyróżnieniu się, 
lepiej zdecyduj się na akcesoria w kolorze odpowia-
dającym kolorowi obuwia. Nie uważamy przy tym, 
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żeby reżim kolorystyczny obowiązywał ściśle poza 
bardzo formalnymi okazjami. Brązy i czernie będą 
najbardziej oczywistym wyborem. Niedaleko za nimi 
znajdują się klasyczne kolory bazowe, czyli wszelkie 
granaty, odcienie bordo oraz ciemne zielenie.
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Jak dobierać zimowe akcesoria?



Zimowa męska 
kapsułowa garderoba

39 rzeczy – 50 zestawów
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item no

Flanelowa marynarka w kratę
Elementy garderoby w wyraźną kratę już na stałe zagościły we współczesnej modzie męskiej. 
Dlatego wraz z nadejściem zimy warto upewnić się, że w Twojej garderobie nie brakuje przy-

najmniej jednej marynarki wykonanej z sezonowej tkaniny. Nasz wybór to flanelowa sportowa 
marynarka w klasyczną granatowo-zieloną kratę. Jej nieformalny charakter podkreślają nakłada-

ne kieszenie i brak konstrukcji w postaci sztywników czy wypełnienia ramion.
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item no

39 rzeczy

Błękitna koszula OCBD
Mieliśmy już błękitną koszulę, mieliśmy białą OCBD, ale nastał czas, żeby spojrzeć na połączenie 

obu opcji. Błękitna koszula z podpinanymi wyłogami kołnierzyka to typowe “musisz mieć”,  
jeśli chodzi o styl smart casual. Poza guzikami trzymającymi kołnierz w ryzach, formalności  

ujmuje jej sam kolor. Ten sam, który wśród koszul uchodzi za równie uniwersalny co biel.
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item no

008

Gruby biały golf aran
Jeden z naszych ulubionych typowo zimowych elementów garderoby. Golf tego typu występu-
je w wielu kolorach, aczkolwiek my postawiliśmy na najjaśniejszą opcję. Dzięki temu wygląda 

genialnie z ciemnymi płaszczami i kurtkami, tworząc też wyraźny kontrast między jaśniejszymi 
okryciami. Warkoczowy splot łamie poczucie dużej jasnej przestrzeni. Jest to też najcieplejsza 

opcja z tych najbliższych ciału, zwłaszcza jeśli chodzi o sweter wykonany z wełny.

47 Zimowa szafaDandycore

39 rzeczy



026
item no
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Żółte nieformalne trzewiki
Buty legenda, a zarazem dobry przykład na to, że najlepsze rozwiązania wzięły swój początek 

w typowo męskim zamiłowaniu do praktyczności. Stworzone dla miłośników wspinaczek,  
ze względu na swoje walory, tj. wodoodporność i wysoką jakość wykonania zapewniającą  

ponadprzeciętną wytrzymałość, szybko zyskały popularność wśród członków klasy robotniczej. 
Do powszechnego obiegu jednak w drugiej połowie dwudziestego wieku wprowadzili je zwo-
lennicy hip-hopu. Ze względu na swój wybitnie nieformalny, surowo roboczy charakter bardzo 

szybko zadomowiły się na gruncie stylu casual. Lubią się z jeansami, spodniami chino,  
cięższymi swetrami oraz militarnymi kurtkami typu parka czy bosmanka.
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Na śnieżną pogodę Zima w górskim 
kurorcie 

Dla wyjątkowego 
zmarzlucha

Zima w pogodnym 
stylu 

Motyw przewodni naszych zimowych  
zestawów – warstwy. Bo czy można  

wyobrazić sobie lepszy i bardziej stylowy  
sposób na docieplenie się? Oczywiście,  

że nie. Warto pamiętać też o tym, że war-
stwy mają jedną niewątpliwie funkcjonalną  

zaletę – kiedy zrobi się za ciepło, zawsze 
jednej z nich możesz się pozbyć.

W tradycyjnym już podziale na propozycje 
w stylu smart casual i casual znajdziesz 

pięćdziesiąt mocnych outfitów, które  
odnajdą się w wielu zimowych sytuacjach 

– od zwykłego wyjścia do miasta po wyjazd 
do górskiego kurortu.
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• Bordowa sportowa marynarka
• Gruby biały golf aran
• Brązowe skórzane rękawiczki
• Brązowe wełniane  

spodnie w kratę
• Brązowe wysokie trzewiki brogsy

• Szary wełniany płaszcz w kratę
• Flanelowa marynarka w kratę
• Błękitna koszula OCBD
• Szary wełniany krawat
• Tweedowy newsboy cap
• Czarny pasek ze skóry licowej
• Szare spodnie z wełnianej flaneli
• Czarne sztyblety ze skóry licowej

set no

008
set no
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• Granatowy cienki kardigan
• Półformalna koszula denimowa
• Szary wełniany krawat
• Tweedowy newsboy cap
• Czarny pasek ze skóry licowej
• Szare spodnie z wełnianej flaneli
• Czarne sztyblety ze skóry licowej

• Camelowa dyplomatka
• Flanelowa marynarka w kratę
• Miedziany golf
• Brązowe skórzane rękawiczki
• Ciemnogranatowe dżinsy
• Brązowe skórzane trzewiki

set no

024
set no
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set no

• Brązowa kurtka  
skórzana typu bomber

• Bordowy sweatshirt
• Brązowe skórzane rękawiczki
• Ciemnogranatowe dżinsy
• Brązowe skórzane trzewiki

• Wełniana budrysówka 
• Półformalna koszula denimowa
• Tweedowy newsboy cap
• Brązowe spodnie five pocket
• Żółte nieformalne trzewiki

029
set no
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• Camelowa dyplomatka
• Bordowy sweatshirt
• Granatowa czapka dokerka
• Granatowy wełniany szalik 
• Ciemnogranatowe dżinsy
• Żółte nieformalne trzewiki

• Beżowa kamizelka puchowa
• Miedziany golf
• Brązowy pasek ze skóry licowej
• Granatowe spodnie chino 
• Brązowe sneakersy za kostkę

043
set no
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Spodobał Ci się  
darmowy fragment?

Nie masz jeszcze  
papierowej wersji książki?

Skorzystaj z kodu ZIMANIETAKAZŁA 
i kup ebooka już dzisiaj 10 zł taniej!

Wpisz w koszyku kod DOSTAWAZIMA 
i zaoszczędź co najmniej 10 zł na przesyłce!

Idę po ebook >

Idę po książkę >

https://sklep.dandycore.pl/Zimowa-Szafa
https://sklep.dandycore.pl/pl/p/Ksiazka-Meska-szafa-instrukcja-obslugi-w-twardej-oprawie/1



