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Te koszulki męskie świetnie sprawdzą się na
spotkaniu z kolegami
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Planujesz męski wypad? W takim wypadku umiar i praktyczność są wskazane.
Podpowiadamy, jakie koszulki męskie wybrać na spotkanie z kumplami, aby zrobić wrażenie,
a jednocześnie czuć się komfortowo.

Męska garderoba składa się z niewielu elementów w porównaniu do kobiecej. Brak w niej przecież topów, sukienek,
spódniczek, kombinezonów i wielu innych elementów, które różnicują zawartość szafy. Są w niej za to przede
wszystkim koszulki, tank topy, T-shirty, spodenki i spodnie. Skoro w kwestii rodzajów odzieży mężczyźni nie mogą
zbytnio przebierać, przynajmniej w kwestii odcieni i nadruków mogą choć trochę zaszaleć. Zróżnicowany zestaw
wzorów i barw to podstawa, jeśli lubisz wyglądać inaczej każdego dnia.
Wśród koszulek męskich dostępnych w sklepach stacjonarnych i internetowych, jak choćby popularny Denley,
możesz znaleźć wiele podkategorii. Dostępne są modele gładkie i z nadrukami, o różnych kołnierzykach i stójkach, a
także kształtach dekoltów, w wielu odcieniach. Możliwości jest mnóstwo. Na które zwrócić uwagę, jeśli zależy Ci na
wyglądzie w równym stopniu, co na komforcie? Podpowiadamy.
T-shirt z kapturem
Choć mogłoby się wydawać, że kaptury idą w parze przede wszystkim z długim rękawem, w rzeczywistości równie

dobrze sprawdzają się przy T-shirtach. Efekt jest niezobowiązujący, lekko sportowy, a przy tym interesujący. To też
idealny wariant, jeśli podejrzewasz, że może spaść deszcz, ale jednocześnie panuje upał.
Neonowa męska koszulka bez nadruku
Prostota górą! Jednak nigdy w nudnym wydaniu. Jeśli na spotkanie z kolegami wybierasz prostą koszulkę bez
nadruku, w fasonie typu slim, zdecyduj się na rzucający się w oczy kolor. Co powiesz na intensywną czerwień albo
modną w ostatnich sezonach cytrynową żółć? Kolorowe koszulki robią wrażenie!
Elegancka koszulka męska w serek
Lubisz niewymuszony szyk? W takim przypadku najlepiej będziesz czuć się w jednej z eleganckich koszulek męskich w
serek. Może spodoba Ci się podkreślający muskulaturę model slim w granatowym odcieniu? A może z kolei
preferujesz luźniejsze fasony? Modele w serek mogą być również zwieńczone zapięciem z rzędem guzików, co daje
ciekawy efekt estetyczny.
Młodzieżowa koszulka z nadrukiem
Nie wszyscy lubią nadruki. Trudno się jednak nie zgodzić, że często odmładzają i dodają charakteru całemu outfitowi.
Jeśli lubisz wyrażać się ubiorem, trudno o lepszy sposób. Wybierz koszulkę z oryginalnym claimem czy grafiką, które
podkreślają Twoje upodobania czy przekonania. Najważniejsze, abyś czuł się swobodnie!
Koszulka młodzieżowa męska moro
Moro powróciło do mody po latach nieobecności. Pamiętasz jeszcze, jak chętnie noszone było na początku ubiegłej
dekady? Teraz wraca w klasycznej wersji – w odcieniach ziemi. Jeśli lubisz militarystyczne klimaty, możesz uzupełnić
outfit szortami bojówkami. Jednak najlepiej koszulka męska moro będzie wyglądać w połączeniu z jasnymi
bermudami, tworząc ciekawy kontrast.
Pamiętaj – liczy się przede wszystkim Twój komfort. Dlatego przed zakupem warto upewnić się, czy koszulka jest
wykonana z jakościowego materiału. Latem na prowadzenie w kontekście tkanin wysuwają się oczywiście bawełna i
len. Pozwalają one skórze oddychać, są przyjemne w dotyku, a przy tym dobrze wyglądają. Również powstająca z
włókien celulozowych wiskoza dobrze zda letni egzamin, podobnie jak dżersej. Unikaj za to poliestru i akrylu, chyba
że są to jedynie niewielkie domieszki.
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