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Szemüvegkeret választás okosan

Közel 35 éve szemüveges vagyok, így tudom, hogy 
a megfelelő szemüvegkeret kiválasztása nem 
egyszerű feladat. Ebben az e-bookban többféle 
szempont szerint is körüljárjuk ezt a témát, így a 
keret formájának és színének kiválasztásáról is 
részletesen írok majd. 

Elsőként olyan alapvető tudnivalókat osztok meg 
veletek, amelyeknek, reményeim szerint, hasznát 
veszitek majd a keretek közötti válogatás 
útvesztőjében.

Keret típusok:

• teljes keret, 
• fél-keret,
• keret nélküli megoldás

A teljes keret stabilabb, így magasabb dioptriánál 
célszerűbb ilyet választani. A fél-keret és a keret 
nélküli változatok légiesebbek, jobban 
beleolvadnak az arcba, ugyanakkor 
sérülékenyebbek, könnyebben elhajlanak, eltörnek. 
Ezek a keretek csak akkor ajánlottak, ha a két szem 
dioptriája között nem nagy a különbség.

Mit rejtenek a számok?

Amikor keretet választunk, érdemes az optikussal 
konzultálni, hogy a számunkra megfelelő lencséhez, 
fejünk adottságaihoz ajánlható-e a kiválasztott 
keret.



lencse vastagsága        lencse távolsága      szár hosszúsága

A választás szempontjai

A szemüvegkeret akkor illeszkedik 
harmonikusan az archoz, ha szemből nézve a 
keret ugyanolyan széles, mint az arc, vagyis 
nem lóg túl azon, de nem is kisebb. 

Kivételek:

Egyes vékony, kerek keretek, vagy keret nélküli 
modellek kivételt képeznek, ezek lehetnek 
keskenyebbek az arcnál. 

A napszemüvegek általában kissé 
nagyobbak, mint a normál szemüvegkeretek, 
mert funkciójuk szerint megakadályozzák, 
hogy a káros napsugarak elérjék a szemet. 

Manapság divatosak az extravagáns oversize
szemüvegkeretek is. Lehet vele kísérletezni, de 

vigyázzunk, hogy a hatás ne legyen groteszk.



Amikor szemüveget készíttetünk, mindig lemérik 
a két szemünk távolságát. Ennek a lencse 
csiszolásakor van jelentősége, ugyanakkor 
befolyásolhatja a szemüvegkeret választást is.

Ha közelülő szemünk van, figyeljünk oda arra, 
hogy a szemüvegkeret az orrnyeregnél ne 
legyen túl hangsúlyos, széles, ezzel ellentétben 
a külső széleken lehet kicsit hangsúlyosabb. 

A távolülő szemeknél éppen ellenkező a 
helyzet, a keretnek az orrnyeregnél kell 
erőteljesebbnek lennie.

Az orrnyereg szélessége is fontos: ha széles 
orrnyeregre keskeny hidat választunk, a 
szemüveg nem tud „ráülni” az orra, ha pedig 
keskeny orrnyeregre széles hidat választunk, le 
fog csúszni és az arccsont fogja tartani, ami 
kényelmetlen és zavarja a látást.

A szemöldök és a keret viszonya: takarja, vagy 
ne takarja?

A szakemberek szerint a normál méretű 
szemüvegnél az az ideális, ha legalább a 
szemöldök feléig felér a keret és ideális, ha a 
keret felső része követi a szemöldök formáját. 
Fontos azonban, hogy a keret soha ne legyen 
sokkal magasabban, mint a szemöldök (ez a 
napszemüvegekre kevésbé vonatkozik).

Általános szabály, hogy a vékonyabb 
szemöldökök vastagabb kerettel néznek ki a 
legjobban, míg a vastag szemöldökökhöz 
vékonyabb keret, vagy fél-keret illik, hogy ne 
legyen „dupla” szemöldökünk.



Szemüvegkeret választás 
arcforma alapján

Kerek arcforma

A kerek arcformához a szögletesebb, karakteres 
szemüvegkeretek illenek leginkább, vagyis a 
túlságosan vékony keretek nem érvényesülnek. A 
szemüvegkeret akkor illeszkedik harmonikusan a 
kerek archoz, ha szemből nézve a keret 
ugyanolyan széles, mint az arc, de az alsó része 
nem nyúlik túl az arccsonton.

A szögletes arcformához az íveltebb, lágyabb 
szemüvegkeretek illenek leginkább. 

A szemüvegkeret akkor illeszkedik harmonikusan a 
szögletes archoz, ha szemből nézve a keret 
ugyanolyan széles, mint az arc, azaz nem is 
keskenyebb, de nem is nyúlik túl rajta. 

A keret alsó része lehet kicsit nyújtottabb, ha az 
arc egyben hosszúkás is.

Szögletes arcforma



A szív alakú arcon a felfelé ívelő, macskaszem 
keretforma nagyon jól mutat.

Ugyanakkor a pilóta fazon is jó választás lehet, 
amelynek az alsó része kicsit nyújtottabb, így 
különösen akkor mutat remekül a szív alakú arcon, 
ha annak alsó része egyben hosszúkás is.

A nagyon szögletes, szigorú keretek kerülendők.

Szív alakú arcforma



A körte arcformánál az arccsont szélesebb, ezért 
a közepes keretnagyság a megfelelő. Sem a túl 
kicsi, sem a túl nagy szemüvegkeret nem 
előnyös.

A formát illetően az ovális, vagy kerek az ideális, 
de az enyhén szögletes formák is jól 
mutathatnak, ha az állkapocs kevésbé szögletes. 
Előnyös a felül szélesebb, hangsúlyosabb, alul 
vékonyabb keretforma is.

Körte alakú arcforma

A hosszúkás arcformánál, amennyiben az egész arc 
hosszú, vagy a szem alatti rész nyúlánkabb jobban 
állnak a nagyobb keretek, ám fontos, hogy a 
keretnek inkább az alsó része legyen hosszúkás és a 
keret ne legyen szélesebb az arcnál.
Ha a homlok magas, de az arc többi része nem, 
akkor inkább a keskeny keretek illeszkednek az 
archoz.

Hosszúkás arcforma



Az ovális arcforma arányos és szimmetrikus, így 
tulajdonképpen bármilyen mindenféle 
szemüvegkeret előnyös számára. 

Azonban minden ovális arcformának meg 
vannak a maguk jellegzetességei, így ezeket 
figyelembe véve mégiscsak szűkíthető a kör. Az 
orr és a fül alakja, a szemöldök formája például 
irányadó lehet a választáskor.



Szemüvegkeret 
színek

A szemüveg karaktert ad az arcunknak, így 
fontos, hogy annak formája, stílusa és színe 
illeszkedjen az egyéniségünkhöz, kiváltképpen, 
ha állandóan viseljük.

A szemüveg anyaga, keretvastagsága, mérete 
azonban nem csak ezektől a külső jegyektől 
függ, hanem a dioptriától, vagyis, hogy milyen 
méretű és formájú lencse kerül bele, valamint 
azt is figyelembe kell venni, hogy milyen célra 
használjuk majd a keretet. Szerencsére ezekben 
a kérdésekben az optometrista tud segíteni.

A szemüveg viselése nem feltétlenül öröm, de 
manapság divatcikké vált, így bátrabban és 
szívesebben viseljük, mint 20-30 évvel ezelőtt 
(erről tudnék mesélni…). Vannak, akik 
kifejezetten kihívó, vagy vicces kereteket 
viselnek, vannak, akiknek a védjegyükké válik a 
jellegzetes szemüvegük.

Mások szeretik, ha a szemüveg minél kevesebb 
vizet zavar az arcukon és semleges, vagy keret 
nélküli megoldásokat keresnek.

A szemüveget is tudni kell viselni, összehangolni 
az öltözködéssel, a kiegészítőkkel.

Iris Apfel



Tavasz színtípus:

Az olyan világos, meleg tónusú színek közül érdemes 
választanod, mint például a napsárga, a kivi, a 
fűzüld, a smaragd, a korall, a barackrózsaszín, a 
lazacpiros, vagy a muskátli. Ha a színtípusodnak 
megfelelően öltözöl, akkor ezek a keretszínek 
bármelyik színed viselésekor harmonikus kiegészítői 
lesznek a szettednek. 

Ha nem szeretnél élénk színű keretet, akkor 
választhatsz a fémek közül, arany, vagy réz színűt, 
vagy a műanyag keretek között keresd a bézs, 
tope, krém árnyalatokat.

Színtípusok és szemüvegkeret színek



Ősz típus

Ha az ősz színtípusba tartozol, a színeid nem 
harsogóak, de melegek és karakteresek. 
Választhatsz a visszafogottabb föld színek közül, 
így például barnát, erdő zöldet, mohát, csont 
színt. 

Természetes fém színeket is bátran viselhetsz, az 
óarany, az arany, a réz, vagy a bronz keretszín 
remekül állhat neked.

Ha műanyag keretet szeretnél és kicsit élénkebb 
színre vágysz, lehet türkiz, narancs, vagy 
mustársárga is a kiválasztott keret színe.



Nyár típus

A nyár típus hűvös és lágy színei közül érdemes a 
kékeket, lilákat, vagy a rózsaszíneket előnyben 
részesíteni. A mályvás rózsaszín, vagy a szürkés 
keretek is tetszeni fognak. 

Ha élénkebb színben gondolkozol, keress meggy-, 
vagy málnapiros, élénkebb orgonalila, vagy 
például búzavirágkék keretet. A fém keretek közül 
az ezüst, vagy a rosegold a neked való. 

Ne válassz nagyon sötét keretet, a fekete, vagy a 
nagyon sötét kék elnyomja az arcod színeit.



Tél típus

Ha tél típus vagy, akár a fekete keretek közül is 
válogathatsz, de az ezüst is kiváló semleges 
keretszíned.

Az élénkebb keretek között is találsz bőven olyat, 
amely kiemeli az arcodat, így akár a pink, az 
élénk kék, a tiszta piros, az élénkebb lilák, sőt a 
citromsárga keret is remek választás.

Számos, mostanában divatos mintás keret közül is 
válogathatsz, de gondold végig, hogy a ruháid 
mennyire tarkák, mintásak, nehogy később 
zavarjon a túlságosan „mozgalmas” 
megjelenésed.



Szemüvegkeret trendek

A divatipar nagy hangsúlyt fektet a 
fenntarthatóság ösztönzésére. A legtöbb vállalat 
azon dolgozik, hogy minimalizálja 
szénlábnyomát az általa gyártott termékekkel. 
Ezért bioacetátból, parafából, kávéból, 
természetes fából és újrahasznosított anyagokból 
készült szemkollekciókra számíthat.

Napjainkban visszatérnek az 1970-es évekből 
származó, túlméretezett szemüvegkeretek. 

Ugyancsak az 1970-es évekből származó trend a 
színezett szemüveglencse, amely manapság új 
életre kel.

A macska, vagy harlekin szemüvegkeret az 1950-
es, ’60-as évekből köszön vissza. A mérete viszont 
jóval nagyobb.

A szemüvegkeretek jellemzően vaskosak, 
feltűnőek, színesek, gyakran leegyszerűsített, 
geometrikus formájúak.



Keszler Ágnes vagyok, kommunikációs 
szakember és stílustanácsadó, 25 éve 
foglalkozom a kommunikáció különböző 
területeivel.

Eddig megjelent e-könyveim: 
https://www.kommunikacio-stilus.hu/
tudastar/

• ELLA STÍLUSKÖNYVE,  amely a stílusos 
megjelenés átfogó ismertetője. 
©Ella stíluskönyve, 2015.
ISBN978-963-12-2045-2

• KAPSZULA GARDRÓB, amely a praktikus, 
könnyen átlátható, személyre szabott ruhatár 
kialakításához nyújt segítséget.
©Tudatos kapszula gardrób, 2021.
ISBN 978-615-01-0942-8

•A NŐK ARCKÖNYVE a női arc jellegzetességeire 
koncentrál és körüljárja az ezzel összefüggő 
tudnivalókat a hajformán, a hajszínen, a 
sminktechnikákon és sminkszíneken át a 
szemüvegkeret kiválasztásáig.
©A nők arckönyve, 2021.
ISBN 978-615-01-3646-2

• 40+ STÍLUSKÖNYV a negyven feletti korosztályok 
öltözködési problémáira keresi a választ.
©40+ stíluskönyv, 2022.
ISBN 978-615-01-5299-8
e-book (PDF, 66 oldal)

Rólam



Remélem ebben az ingyenesen letölthető e-
bookban sikerült elegendő munícióval felvérteznem 
téged, hogy magabiztosabban válassz 
szemüvegkeretet!

Ha úgy érzed, hogy további segítségre van 
szükséged, szeretnél eljönni hozzám 
stílustanácsadásra, keress meg:

+36 20 475 4977
info@kommunikacio-stilus.hu

https://www.kommunikacio-stilus.hu

https://www.facebook.com/kommunikacioesstilus
https://www.instagram.com/keszler_agnes/

Tilos a kiadvány bármely részletét a szerző írásos 
engedélye nélkül, bármely technikával 
sokszorosítani, illetve terjeszteni. A kiadvány 
tartalmának felhasználása a szerző írásos 
engedélye, vagy a forrás megjelölése nélkül tilos!

© Szemüvegkeret választás okosan, 2023.
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