Kuidas valida kleidi juurde sobivad ehted?
Eeldusel, et pruutkleit on olemas, hakkame valima sinna juurde sobivaid ehteid. Tähtsaim
on jälgida pruutkleidi värvi, kaeluse lõiget ja kaunistusi. Kõige peamine oma ehete juures on
see, et tunneksid ennast nendes mugavalt. Samas ei tohiks unustada, et ehted peaksid
sulanduma pruudi tervikliku välimusega.
Valge kleidi juurde sobivad hõbedased ehted koos valgete pärlite ja kristallidega.
Loodusvalge kleidi juurde on kõige õigem valik kuldsed ehted elevandiluu värvi pärlite ja
kristallidega. Võid proovida ka hõbedaseid ehteid koos rohkete elevandiluu värvi pärlitega.
Kui pärleid on palju, siis varjutavad need hõbedast läiget ja loodusvalged pärlid jäävad
mõjuma. Šampanja värvi juurde vali aga kindlasti kuldsed ehted ning kui soovid pärleid, siis
kindlasti kreemikamaid.
Lihtsama kleidi juurde on kergem ehteid sobitada. Siin on kaks võimalust. Esiteks pidada
lihtsat joont ja kasutada tagasihoidlike ehteid. Sellisel juhul peaks ka soeng ja jumestus ning
muidugi ka kogu pulma temaatika olema väga lihtne. Teiseks võimaluseks on kasutada väga
rikkalikke ja käsitööehted, siis on tähelepanu just ehetel. Kui kleidil on kasutatud palju
erinevaid kaunistusi, siis peaks valima tagasihoidlikumad ehted, et ehted ja kleit ei jääks
omavahel konkureerima.
Kui kleidi kaunistustes on kasutatud ainult pärleid, siis peaks ka ehete valikul lähtuma just
sellest vaatenurgast. Kasutada võiks kas ainult pärleid või pärleid koos väikese hulga
kristallidega. Kui kleidil on palju kristallkaunistusi, siis teha ehete valik kristallide hulgast.
Kõige parem, kui leiad sobiva ehtekomplekti, kus on kaelakee, kõrvarõngad ja võib olla ka
käevõru, kõik ühes stiilis. Kui aga leiad endale kaelakee, mis väga meeldib, siis peaks valima
keest mingi kindla motiivi, mida järgides valida kõrvarõngad. Kindlasti peaksid ehetega
kokku sobima ka tiaara ja kõik muud peakaunistused. Siin kehtib jällegi sama reegel: järgida
motiive ja kasutatud pärleid ning kive.
Suures pulmasaginas ära unusta eemaldada kõik muud kaelaketid, käevõrud, sõrmused ja
käekell. Need ehted võivad olla sulle väga väärtuslikud ja tähenduslikud aga nad ei ole
sobilikud aksessuaarid pruudile. Ainuke ehe, mis sobilik kanda koos pruudiehetega, on
kihlasõrmus. Registreerimise ajal teineteisele abielusõrmuste panemisel peaks kihlasõrmus
olema teises käes.
Enim pruutkleidi juures kasutatavad ehted:
Kaelavõru ehk choker (36-41 cm pikk kee, mis jääb õlgadele toetudes kaela ümber )
Printsessi kee (43-48 cm pikkune rangluudele toetuv kaelaehe)
Y-kujuline kee
Ripatsiga kee
Seljale pikalt ulatuv kee

Sirgelõikelise ja südamekujulise kaelusega nii õlapaelteta kui ka peenikeste
õlapaeltega kleidi juurde sobivad igasuguse kujuga ehted. Nii kaelavõru e. choker,
printsessi kaelakee, Y-kujuline kui ka ripatsiga kaelakee. Ainuke, mida võiks jälgida,
et kaelakee ei ulatuks ülemise kleidi ääreni ja sellest üle.

Jim Hjelm

Alvina Valenta

Jim Hjelm

Nurgelist kaelust aitab pehmendada
kaelavõru e. choker ja printsesskee.
Kaelavõru võib olla kas ühe-, kahevõi kolmerealine. Kui kaelus on väga
avar, siis peaks kaelavõrul või
printsessi keel olema väike ripats.

Alvina Valenta

Kathy Stafford

Kaela tagant toetav kaelus. Kui kaelus on väga avar proovi sobitada Y-kujulist või
ripatsiga kaelakeed. Kui kaelus lõppeb kaela ümber, jäta kaelakee hoopiski ära. Sel
juhul kanna mitmete ripatsitega lühterkõrvarõngaid ja rikkaliku käevõru.

San Patrick

Petro Valverde

V kaelusega kleidi puhul on kuldne reegel. Kanna kaelaehet, mis imiteerib kleidi
kaelust. See võib olla nii Y-kujuline kui ka ripatskaelakee.

Alfred Angelo

Pronovias

Avar kumera kaelusega
kleit jätab kandjale absoluutse
vabaduse. Vali endale kõige
enam meeldivamad ehted ja
kanna neid just sellise kleidiga.

Valentino

Kinnise kaelusega kleit. Siia sobib hästi kas kaelavõru e. choker või printsessikee. Kui
kleidi kaeluse äär on juba kivikeste või pärlitega kaunistatud, siis jäta kaelakee üldse
ära. Sel juhul kanna suuri rippuvaid kõrvarõngaid ja uhket käevõru.

Christina Hurvis

Pronovias

Paatkaelusega kleidi juures
mõjub kõige paremini kaelavõru e.
choker. Veidike madalamale ulatuva
kaeluse juurde võid proovida ka
printsesskeed.
Kui kleit on tagant sügavalt avatud
ning loori ei kanta, annab põneva
tulemuse ümber kaela ja selja peale
pikalt rippuv kaelakee.

Sophia Tolli

Pronovias

Õlgadele toetuv lahtine kaelus. Jällegi üks lõige, millega sobib igasuguse kujuga ehe.
Kasuta kaelavõru e. chokerit, et esile tuua oma nägu või Y-kujulist kaelakeed, et
toonitada oma kleiti. Väga hästi sobivad ka printsessi ja ripatsiga kaelakee.

Camila Elbaz

Elia Saab

Asümmeetrilise kaelusega kleidi
puhul välista kaelakeed. Ehi
ennast rippuvate kõrvarõngastega,
uhke käevõruga ning pööra
suuremat rõhku peakaunistustele.

Val Stefani

Kathy Stafford

Kinnise kraega kleidile vali oma eheteks
kõrvarõngad, silmatorkav käevõru ja rikkalik
peakaunistus. Kui jätad kaelakee ära, jääb
lõpptulem kõige kenam.

Oscar de la Renta

Petro Velvarde

Kaelalt kõrgema krae osaga ehk
kuninganna Anna kraega kleidil võiks
lasta mõjuda kleidi kaunil lõikel. Kasuta
eheteks kõrvarõngaid, käevõru ja
peakaunistusi.

Pronovia

Sügavalt lahtise seljakaelusega kleidiga on
võimalus kasutada ehteid, mis jäävad seljale pikalt
rippuma.

Jim Hjelm
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