HET PERFECTE PAK

Tips voor een duurzaam en stijlvol pak

Een nieuw pak kopen kan een hele
opgave zijn. Er is zoveel keuze uit
materialen, stijl en de prijzen voor pakken
lopen erg uiteen. Een paar vuistregels
maken de beslissing een stuk makkelijker.
Dan loop je de deur uit met een
fantastische aankoop.

Budget tips
Bedenk van tevoren wat je wilt uitgeven. Het kan
slim zijn wat meer betalen voor een goed pak
dat je vaak gaat dragen. Als de kwaliteit goed is,
heb je er langer plezier van. Veel geld uitgeven
aan een bijzonder pak wat je alleen naar
bepaalde gelegenheden of maar in één seizoen
kunt dragen, is af te raden. Mode verandert en
de kans is groot dat je over een paar jaar een
andere smaak hebt, terwijl je zo´n pak maar een
paar keer hebt gedragen.

Sterke stijlvolle stoffen
Pakken worden gemaakt van linnen, polyester,
zijde, hennep, bamboe, tweed, katoen, wol en
zelfs kasjmier. Al is die laatste echt een slecht
idee voor je portemonnee en het milieu: kasjmier
is hartstikke duur en slijt erg snel. De productie
van zijde is niet milieuvriendelijk. Zijde kun je
niet naar alle gelegenheden dragen. Dus kun
je je geld beter in een ander pak steken. Wol
is een populaire stof voor pakken, maar heeft
bij het maken van de stof grote milieu-impact.
Als je toch voor een wollen pak gaat, behandel
hem dan zorgvuldig, zodat het lang meegaat.
Dit geldt natuurlijk voor alle pakken! Bij de
andere materialen verschilt de milieu-impact niet
zoveel, dus maakt het minder uit welke stof je
kiest. Wil je het naadje van de kous weten over
kledingmaterialen? Kijk dan op milieucentraal.nl/
kledingmaterialen.

BEST
BUY
TIPS

Stijl
Een goed gesneden pak blijft stijlvol, ook al
verandert de trend. Een pak met een enkele
rij knopen past bij ieder lichaamstype. Ga voor
de lange termijn: kies liever een klassieker dan
meegaan met de trend. Check goed of een jasje
past door je armen langs je lichaam te houden
en je vingers naar binnen te buigen. Als de
onderkant van je jasje mooi in je handpalmen
valt, dan heb je de goede lengte te pakken!

Check of het haakje
bij de heupband
van metaal is en
goed vastzit

Kleur

Blauw en grijs zijn niet voor niets de populairste
kleuren voor een pak – de meeste overhemden,
riemen en stropdassen passen er prima bij. Zwart
is ook populair, maar dan voor de meer formele
gelegenheden. Speld- of krijtstrepen zijn niet
altijd in de mode, dus minder tijdloos dan grijs of
blauw.

Extra broek bij dagelijks gebruik
Draag je je pak meerdere dagen per week?
Koop dan een extra broek bij het pak, omdat
die sneller slijt dan het colbert. Bepaal de
lengte zodat de broek bij verschillende soorten
schoenen past. Laat dan de zoom goed stikken
of breng kicktape aan zodat hij niet gaat rafelen.

Kicktape voorkomt dat de
zoom aan de binnenkant
van je broek rafelt

Kwaliteit en onderhoud
Check bij het kopen van je pak of de naden goed
gestikt zijn en of de binnenkant makkelijk aan te
passen is als dat nodig is. Borstelen en luchten
helpt je pak langer schoon en mooi te houden.
Zitten er vlekken op je pak? Probeer die weg te
poetsen met een schoon suède borsteltje. Hang
je pak altijd netjes op een houten of stevige
plastic hanger, zodat het pak goed in vorm blijft.
Is je pak aan een goede schoonmaakbeurt
toe? Volg dan de wasvoorschriften op het label.
Sommige pakken zijn alleen geschikt om naar de
stomerij te brengen. Maar er zijn ook pakken van
wol of polyester die je zelf kunt wassen als je de
wasvoorschriften volgt.
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