
 

 

Esküvői fátyol típusok  
  

  

 
Régen az esküvői fátyol a tisztaság és az ártatlanság szimbóluma volt. 
Ma már nagyot változtak a szokások, de a fátyol és a fejdísz maradt. 
A fátyol régen a menyasszony tisztaságát szimbolizálta, és csak egyszer 
viselték, majd eltették a lányuk számára. Kézzel vert csipkéből készültek 
a fátylak, és szerencsehozónak tartották. Természetes volt, hogy a 
fátyol, de akár az esküvői ruha anyáról lányára szállt. 
Ma már a fátyolnak inkább csak dekorációs szerepe van, és a legtöbbször 
vékony tüllből készül.  
Igen ám de milyet válasszunk? 

Ha nem tudunk dönteni a fátyolban, kérjük ki a ruhakölcsönzőben dolgozó 
szakembereket, ők melyiket ajánlják. 
Ha esküvői ruhánk háta díszes, akkor érdemes rövidebb fátyolt választani, hogy 
ne takarjuk el. 
Ne akarjuk a fátyollal túltenni a ruhaszépségét, inkább az egyszerűségre 
törekedjünk, emlékezzünk rá régen mi volt ennek a kelléknek a szerepe. 
 
Fátyolstílusok: 

• Könnyed: Dupla rétegben hullik a vállra, leginkább félig kötetlen esküvőre 
illik.  

• Könyökig érő: A könyökig ér a fátyol, két vagy három réteg tüllből készül, 
bár minden esküvőre illik mégis legjobban a formális esküvőkre illik.  

• Csuklóig érő: Az újhegyig, vagy a csuklóig ér a fátyol, mindig hordható, 
bármilyen esküvőre jól illik.  

• Valcer: Majdnem a földig ér a fátyol, félig 
kötetlen esküvőn viseljük.  



 

 

 

• Kápolna: Ez a fátyol akár hét-nyolc láb hosszú, formális esküvőn viseljük.  
• Katedrális: Közel három méter hosszú fátyol, amelyet csak formális 

esküvőn vegyünk fel, pl. katedrálisban vagy nagy templomban.  
• Vízesés: A fejtetőről indul ki a fátyol, általában több réteg tüllből készül, 

és bármilyen hosszú lehet.  
• Pironkodó: Ez a fátyol az arcot elölről fedi el, és a hátulja bármilyen 

hosszúságú lehet, általában lekapcsolható. Ezt a fátylat régen nagyon 
kedvelték, ma már ritkábban találkozunk vele.  

A tüllfátylat bevonuláskor engedik le az arcuk elé a menyasszonyok, majd az 
oltárnál egy családtag emeli fel. De ha nem akkor a hitvesi csók előtt mindenképp 
érdemes felemelni. 
 
Milyen fátylat válassz?  
A fátyol kiválasztásánál figyelembe kell venned testalkatodat is. Általánosságban 
elmondható, hogy a magas menyasszonyok viselhetnek hangsúlyosabb fátylakat, 
de a nagyon dús, magasított fátylak elnyomják a kistermetű menyasszonyt!  
 
Ha kistermetű vagy válassz inkább keskenyebb fátylat, ami függőleges vonalat 
mutat, így azt az illúziót kelti, hogy magasabb vagy.  
 
Ha derekad vastagabb, mint amilyent szeretnél, akkor semmiképpen ne válassz 
extra bőségű, pont derékig érő fátylat! Előnyösebb a több rétegű fátyol, amely 
hátul különböző hosszúságokban omlik le, és így lágyabb hatást kelt. 
 
Milyen fátyol illik az archoz? 

• A kerek archoz jól áll az a fátyol, ami oldalt az arcba hullik, ezzel ugyanis 
keskenyíti. A kerek arcú menyasszonynak értelemszerűen óvakodnia kell a 
kerek frizuráktól is. A legjobb megoldás, ha kerek arcodhoz leengedett 
hajat, vagy arcot keretező frizurát választasz. 
   

• A négyszögletes állkapocs lágyítást igényel. Ehhez kiváló megoldást 
jelentenek a feltűzött hajból az arc köré húzott hajtincsek, és a hosszabb 
fátyol is előnyösebb, mint a rövidebb. Sokan különlegesnek tartják az erős 
állat, és a magabiztos menyasszony esetleg szívesen mutatja meg 
határozottságának ezt a jelképét. 
   

• Ha arcod hosszúkás, akkor próbáld meg egy kis szélességgel 
ellensúlyozni. Keress extra bőségű, többrétegű fátylat, széles diadémmal, 
koszorúval vagy kontykoronával. Ne tornyoztasd magasra a hajad, ez csak 
meghosszabbítaná arcodat. 
   

• Szív alakú arcodhoz az állkapocs környékén kiszélesedő megoldás való. 
Mivel a legtöbb fátyol túlságosan kerek lenne számodra, a legelőnyösebb a 
tarkódísz, mivel ennél a fátyol szélessége hátulról, a nyakvonal mögül 
jelenik meg. Frizurában a tarkókonty, vagy az alulról felfésült haj kitűnően 
állhat.  

• A gyémánt alakú, vagy ovális archoz a legkönnyebb választani, 
frizurában vagy fátyolban mindent megengedhetnek maguknak (persze 



 

 

összhangban a ruha fazonjával, kivágásával és az egyéb arányokkal).  

forrás: piliscentrum.hu 

 

 
 


