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Klackarna i taket – hur klär jag mig på studentbalen? 

Studentbalstraditionen kommer ursprungligen från USA, där festen går med namnet 

”Prom”. Där festar sista årets gymnasiestuderanden slutskedet av sina studier, och 

diverse honnorärstitlar utdelas bl.a. till årets ”Prom Queen” och ”Prom King”. Balen 

spelar en enorm roll i den amerikanska populärkulturen, och anses av många att vara 

en av höjdpunkterna under deras gymnasietid. 

En liknande betydande roll spelar studentbalen i Sverige – festerna är kanske inte alltid 

riktigt lika glamorösa och t.o.m. överdrivna, men många av USA:s studentvanor har 

också introducerats i Sverige och därmed har studentbalen blivit en väldigt festlig 

tillställning även i Sverige. 

Efter att ha pluggat tillsammans med sina kompisar i många år har man ju förtjänat en 

fest som belöning, och därmed väntar också största delen av gymnasiestuderanden 

ivrigt på studentbalen! 

 

Så står du i mittpunkten av studentbalen! 

Som redan namnet säger, handlar det om en bal, och därmed klär sig största delen av 

gästerna glamöröst och gör sitt bästa för att imponera de andra. Killarna har det ofta 

lite lättare då en traditionell kostym ofta duger väl och man inte kan finslipa utstyrseln 

med mycket annat än en fin slips och näsduk. 

Tjejerna har det däremot ofta svårare, då många använder flera månader för att hitta 

den perfekta klänningen och provar på tiotals olika klänningar tills den rätta hittas. Men 

ingen fara, vi ska ge er några exempel på hur mångsidigt utbudet är, och vad ni ska 

komma ihåg då ni köper en studentbalsklänning: 
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Imponera med en plisséklänning 

Med en sådan klänning kan det egentligen inte gå 

fel. Materialet flyter och betonar på ett vackert sätt 

kvinnans naturliga former. Det finns flera olika typer 

av plisséklänningar: med tunna axelband, utan 

axelband, långa eller korta, helt enkelt nåt för alla. 

Klänningarna ser alltid eleganta ut, och med de rätta 

accessoarerna är det enkelt att finjustera och 

individualisera helheten. Med en sådan klänning får 

accessoarerna också gärna vara lite mer 

iögonfallande: hur skulle det låta t.ex. med ett skönt 

halsband eller en riktig statementväska? 

 

 

Mascara Festklänning : 
https://www.stylelounge.se/p/2471532/Festklanning-
blush 
Ted Baker halsband: 
https://www.stylelounge.se/p/1187660/Ted-Baker-
Galini-Pearl-Cluster-Necklace-Pink  

https://www.stylelounge.se/p/1187660/Ted-Baker-Galini-Pearl-Cluster-Necklace-PinkMascara
https://www.stylelounge.se/p/1187660/Ted-Baker-Galini-Pearl-Cluster-Necklace-PinkMascara
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Kort och elegant 

Om du inte gillar långklänningar, eller ifall balens 

dresscode är snäppet mer avslappnat är en kort 

klänning just det riktiga valet för dig.  Var dock 

försiktig att klänningen inte får dig att se blek ut! Om 

du är blekhyad och blond är en knallröd klänning 

kanske inte det lättaste valet, medan mörkhåriga 

kan ha det svårt med olika toner av beige och brunt. 

En av de få absoluta no-gos är däremot en för kort 

klänning: du kommer att ha dina nära och kära och 

kolla på balen, och dessutom vill du ju se elegant 

ut.  

Stylein kort klänning: 
https://www.stylelounge.se/p/381076/Realism-Dark-green  
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Eller kanske lite mer dekorativt? 

En spetsklänning eller en klänning med paljetter 

passar också perfekt för studentbalen, och 

fördelen med dessa är att du inte nödvändigtvis 

behöver några accessoarer för att stå ut från 

mängden. Ifall du ändå bestämmer dig för att 

använda accessoarer lönar det sig att försäkra 

sig att det inte blir för mycket. Med andra ord 

lönar det sig kanske inte att skaffa ett tjockt 

halsband eller lysande örhängen med en 

paljettklänning. Om ändå vill ha någon liten 

krydda på kakan kan du t.ex. använda ett 

tunnare armband!  

 

Chi Chi cocktailklänning 

https://www.stylelounge.se/p/2346331/COLEEN-
Cocktailklanning-navy 
Fossil armband 

https://www.stylelounge.se/p/832002/Armband-
silvercoloured 
 

  

https://www.stylelounge.se/p/2346331/COLEEN-Cocktailklanning-navy
https://www.stylelounge.se/p/2346331/COLEEN-Cocktailklanning-navy
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Underbart och kvinnligt! 

Klänningar utan axelband passar perfekt 

för unga kvinnor, då huden vid 

dekolletaget ännu är väldigt mjukt och 

rynkfritt. Detta ser otroligt elegant, men 

också sexigt ut, då det visar mer hud. Då 

måste du dock vara noga med att 

klänningen är tillräckligt spänd, så att du 

inte behöver korrigera hur den sitter hela 

kvällen. Alternativt kan du skaffa s.k. 

”fashion tapes”, dvs. Osynliga 

dubbelsidiga tejpbitar som håller 

klänningen på plats. Då kan du helt enkelt 

tejpa klänningen fast i huden, så att den 

hålls på plats hela kvällen!  

Goddiva bandeauklänning 
https://www.stylelounge.se/p/1835368/Bandeau-Sequin-Maxi-Dress-Champagne-XS-UK 
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Så blir din utstyrsel perfekt 

Efter att du hittat den perfekta balklänningen börjar 

jakten av rätta skor. Det elegantaste alternativet är 

naturligtvis högklackade skor. För att undvika diverse 

skandaler och misstag lönar det sig att gå runt med 

skorna redan långt i förväg så du blir van med dem. 

Ju senare kvällen lider, desto viktigare blir det också 

att du har med dig passliga bytesskor. Som bytesskor 

är ballerinas perfekta, då de passar fint med största 

delen av klänningarna och du kan välja ut en 

passande färg och form helt enligt ditt behov!  

Asos högklackade skor: 

https://www.stylelounge.se/p/1227552/Paper-Dolls-
Pointed-Stiletto-Court-shoe-with-Lace-Overlay-Blue 
Dorothy Perkins ballerinas: 
https://www.stylelounge.se/p/1357668/Ballerinas-peach 
 

 

  

https://www.stylelounge.se/p/1227552/Paper-Dolls-Pointed-Stiletto-Court-shoe-with-Lace-Overlay-Blue
https://www.stylelounge.se/p/1227552/Paper-Dolls-Pointed-Stiletto-Court-shoe-with-Lace-Overlay-Blue
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Om StyleLounge 

StyleLounge erbjuder den första direkta prisjämförelsen och tillgänglighetskontrollen för mode 

på nätet. Inte långt efter sitt grundande har detta Hamburg-baserade företag klarat av att 

förena över 300 butiker med mer än tre miljoner produkter från över 5.000 märken på sin 

plattform.  

Företaget grundades 2015 och i dagsläget leds ett team av 40 anställda av e-

handelsexperterna Kay Schllaaf och Guido Lange samt CTO Alexander Thiel. Tillsammans 

ger de kunder i sex länder ett enkelt och prismedvetet sätt att jämföra mode- och 

livsstilsprodukter.  

 

Presskontakt StyleLounge 

Carolin Schneider 

E-Mail: publicrelations@stylelounge.de 

Styelounge GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg  

Telefon: 49 (0) 40 609 468 190 

www.StyleLounge.de  

 

http://www.stylelounge.de/

