5 tips voor het beste pas resultaat van jouw tailcoat.
Tip een:
Trek de tailcoat staand aan en ga dan zitten op een zadel of achterstevoren op een stoel. Door te
gaan zitten verander je figuur en dus ook de verhoudingen. Zittend beoordeel je het beste of de jas
past en mooi blijft zitten zodat het jouw figuur/ paardrijdhouding nog beter laat zien.
Tip twee:
Doe je armen naar voren en kijk of de mouwen lang genoeg blijven. Als de mouwen ruim over jouw
handschoenen blijven zitten is het goed. Het zien van een stukje blote arm is minder fraai. Soms lijkt
de mouwlengte te lang met passen maar met het aannemen van de teugels schuift de mouw terug
en het wel goed. Doe je armen een keer omhoog. Heb je genoeg beweging vrijheid? En komt de jas
maar minimaal mee omhoog.? Als laatste kun je kijken of bij het naar voren brengen van je armen er
geen spanning /rimpels/ plooien op de rug, aan de voorkant of in de mouwen ontstaan. Elke jas heeft
een andere belijning/ pasvorm waar door je bij het ene model beter kan bewegen dan bij een ander
merk.
Tip drie:
Bespaar niet op onder kleding. Heb je de juiste (sport) bh en glad zittende wedstrijd shirt of blouse
onder jouw tailcoat? Een goed ondersteunende sportbeha geeft een mooiere pasvorm in de jas. En is
relatief simpel en snel op te lossen. Hoe bepaal je de juiste lengte van de bh-bandjes of te wel de
juiste hoogte van de buste. Kijk vanuit zij aanzicht al zittend op een stoel in de spiegel en kijk naar je
gebogen arm. Bepaal nu het midden van je arm vanaf laagste punt schouder tot elle boog punt.
(Tussen schouderpunt en elle boog punt is onderkant buste punt)
Tip vier:
De dikte en kwaliteit van de stof is voor een groot deel bepalend in uitstraling en pasvorm. Kies niet
te dunnen stof want deze verbloemd niets. Taps toelopende slippen creëren de suggestie dat je
langer en smaller bent. Afgeronde en bredere slippen creëren de suggestie dat je korter en breder
bent.
Tip vijf:
Rij een keer (proef) in je tailcoat tijdens de training. Bekijk jezelf in de bak spiegels. En leg het vast op
film. Ben je tevreden over het resultaat? Zo niet laat nog wat aanpassen/ vermaken. Klaar om te
starten op wedstrijd in een goed passende tailcoat.

