
Τα σουτιέν είναι τόσο σημαντικά στην καθημερινότητά μας, όμως οι πληροφορίες για το πως να
βρούμε το σωστό μέγεθος, πώς να διαλέγουμε και ποια είναι τα σημάδια πως ένα σουτιέν δεν είναι
το σωστό είναι λίγες και διάσπαρτες. Προσπάθησα να συγκεντρώσω όσο περισσότερες από αυτές
τις πληροφορίες γίνεται και ελπίζω να σας βοηθήσουν!

Πάντα όταν ξεκινάτε να βρείτε σουτιέν να έχετε υπόψην σας πως το σχήμα του κάθε στήθους είναι
διαφορετικό. Σε κάποια στήθη το μεγαλύτερο μέρος της μάζας τους είναι προς το στέρνο κι έχουν
μεγαλύτερο  εμβαδό  βάσης  ενώ  άλλα  έχουν  το  βάρος  προς  τα  έξω,  άλλα  έχουν  μεγαλύτερη
απόσταση ανάμεσά τους ενώ άλλα πιο μικρή. Πρέπει να καταλάβετε το σχήμα του στήθους σας και
το πως “κάθεται” σε διαφορετικά σχέδια σουτιέν ώστε να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. 

Τα όσα ακολουθούν λειτουργούν συμπληρωματικά στα όσα είπαμε στο 4ο   podcast    των Χοντρών
και Αλλοπαρμένων και ισχύουν και για  plus και για  straight sizes,  με ιδιαίτερη έμφαση στα plus
sizes.  

Πώς βρίσκουμε το σωστό νούμερο. 
Παίρνουμε  δύο  μετρήσεις,  μία  την  περίμετρο  του  σώματός  μας  κάτω  ακριβώς  από  εκεί  που
τελειώνει το στήθος και μία εκεί που το στήθος μας είναι πιο “γεμάτο”. Αν η δεύτερη μέτρηση σας
δυσκολεύει για οποιονδήποτε λόγο (πχ. το στήθος είναι μεγάλο), μετρήστε ενώ φοράτε το σουτιέν
σας.  
Βάλτε  τις  μετρήσεις  σας  εδώ και  θα  σας  βγάλει  το  νούμερό σας  σε  αγγλική  και  αμερικάνικη
μέτρηση και, αν δεν αγοράζετε από το εξωτερικό, θα πρέπει να βρείτε την αντίστοιχη ελληνική στο
μέγεθος που θέλετε να πάρετε. Αυτό που γράφει ο  calculator  είναι μία πρόταση, δεν είναι 100%
σίγουρο πως θα είστε αυτό το νούμερο σε όλα τα σουτιέν. Κάθε εταιρία-δυστυχώς- έχει τη δική της
φόρμα ή ακόμα και πολλές διαφορετικές φόρμες οπότε πρέπει να δοκιμάσετε για να είστε σίγουρη. 

Tip: Η κούπα είναι αυτή που διαφέρει περισσότερο από σουτιέν σε σουτιέν οπότε αν δεν μπορείτε
να δοκιμάσετε επιτόπου και πρέπει να παραγγείλετε παραπάνω από ένα νούμερα για να βρείτε το
σωστό, πειραματιστείτε περισσότερο στα μεγέθη της κούπας. 

Πώς πρέπει να είναι το σωστό νούμερο πάνω μας
1- Περίμετρος/Βάση
Η ελαστική  βάση/περίμετρος  του σουτιέν  είναι  αυτό που στηρίζει  το  στήθος  περισσότερο και
γι'αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αν αυτό δεν είναι σωστό, τότε πέφτει περισσότερο βάρος στις
τιράντες και τις κούπες με αποτέλεσμα να μην έχετε σωστή στάση σώματος, να σας κόβουν οι
τιράντες, να πιάνεστε, να πονάει ο αυχένας κλπ.

Καθ'όλη τη  διάρκεια  που  φοράτε  το  σουτιέν  η  περίμετρος  πρέπει  να  παραμένει  κάθετη  με  το
έδαφος και πίσω, εκεί που κλείνει να μην χωράνε κάθετα πάνω από 3 δάχτυλα.
Δεν πρέπει να φεύγει προς τα επάνω στην πλάτη, ούτε όταν σηκώνετε τα χέρια σας. Αν φεύγει προς
τα επάνω τότε είναι πολύ μεγάλο και πρέπει ή να το βάλετε σε πιο μέσα κόπιτσα ή να πάρετε
μικρότερο νούμερο. Αν είναι πολύ στενό τότε θα έχετε έντονες κοκκινήλες όταν το βγάζετε, μπορεί
ακόμα να σας πονάνε νεύρα, η μέση και να νιώθετε άβολα όλη την ώρα, να σας πνίγει.  Στην
περίπτωση που  είναι  στενό  αλλά  οι  κούπες  και  οι  τιράντες  είναι  σωστές,  μπορείτε  να  πάρετε
προέκταση σουτιέν(bra extender).
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Όταν αγοράζετε καινούριο σουτιέν πρέπει να σας κάνει στην  τελευταία προς τα έξω σειρά με τις
κόπιτσες, στο μεγαλύτερο φάρδος του δηλαδή. Με τον καιρό τα ελαστικά ξεχειλώνουν κι έτσι θα
μπορείτε να το βάζετε όλο και πιο μέσα για να εξακολουθεί να κάθεται σωστά. Αν βρίσκετε πως τις
ημέρες  της  περιόδου πρήζεστε  πολύ,  τότε  πάρτε  το  ώστε  να  σας  κάνει  στην μεσαία σειρά  με
κόπιτσες και να μπορείτε να το φοράτε στο μεγαλύτερο φάρδος του τις μέρες εκείνες. 

2 – Τιράντες
Μην ξεχνάτε να ρυθμίζετε τις τιράντες σας στο σωστό μήκος. Οι τιράντες είναι άλλο ένα μέρος του
σουτιέν που με τη χρήση θα ξεχειλώσουν λίγο, γι'αυτό στην αρχή καλό είναι να είναι λίγο σφιχτές.
Πρέπει να κάθονται σωστά χωρίς ούτε να κόβουν, ούτε να πέφτουν. Όσες έχετε μεγαλύτερο στήθος
μπορεί να πρέπει να προσαρμόζετε το μήκος ακόμα και μέσα στην ημέρα.

Αν σας  κόβουν γιατί  είναι  πολύ λεπτές  και  δεν  μπορείτε να μεγαλώσετε  το  μήκος τους  άλλο,
μπορείτε να πάρετε “μαξιλαράκια” για τιράντες. 

Αν ακόμα και στην πιο κοντή ρύθμιση σας πέφτουν μεγάλες, τότε δοκιμάστε μικρότερο νούμερο.
Συνήθως  το  πρόβλημα  είναι  πως  το  σουτιέν  “ανεβαίνει”  στην  πλάτη  επειδή  είναι  μεγάλη  η
περίμετρος  με  αποτέλεσμα  να  μην  κάθονται  σωστά  και  οι  τιράντες  και  να  πέφτουν.  Οι
περισσότερες  τότε  σφίγγουν τις  τιράντες  που ανεβάζουν την περίμετρο ακόμα πιο ψηλά και  ο
φαύλος κύκλος συνεχίζεται.

Οι τιράντες υπάρχει περίπτωση να πέφτουν και γιατί είναι έτσι σχηματισμένοι οι ώμοι σας. Αν
έχετε ώμους που “πέφτουν” προτιμήστε σουτιέν που έχουν τις τιράντες πιο μέσα κι όχι προς τις
άκρες. 

Αν παρόλα αυτά οι τιράντες εξακολουθούν να πέφτουν γιατί είναι μεγάλες και δεν θέλετε να τις
προσαρμόσετε με βελόνα και κλωστή, μπορείτε να πάρετε έναν bra strap holder  όπως οι δύο της
εικόνας.



3 - Κούπες 
Το στήθος σας πρέπει να χωράει ολόκληρο μέσα στην κούπα και να μην περισεύει από πάνω, από
κάτω ή από τα πλάγια. Αν περισσεύει τότε χρειάζεστε μεγαλύτερο μέγεθος κούπας.

Μία συμβουλή ειδικά για όσες έχουν μεγαλύτερο στήθος έχει να κάνει με το πως το φοράτε. Αφού
κουμπώσετε  το  σουτιέν  σας,  να  σκύψετε  λίγο  και  με  τα  χέρια  σας  και  με  την  βοήθεια  της
βαρύτητας να το σπρώξετε από τα πλάγια κι από κάτω προς την κούπα. Μόλις σηκωθείτε, πάλι να
το τοποθετήσετε σωστά μέσα στην κούπα ώστε όλη η μάζα του να είναι μέσα. Αν εξακολουθεί να
σας  κόβει  κάπου και  να μην χωράει  όλο μέσα,  τότε  θέλετε  μεγαλύτερη κούπα.  Αν περισσεύει
ύφασμα από πάνω και δεν νιώθετε το στήθος σας σωστά στηριγμένο, τότε δοκιμάστε μικρότερη. 

Όλα τα στήθη είναι  ασύμμετρα, αλλά σε περίπτωση που έχετε ασύμμετρα στήθη σε βαθμό που
χρειάζονται  διαφορετικές  κούπες,  θα  πρέπει  να  πάρετε  σουτιέν  με  κούπες  που  ταιριάζουν  στο
μεγαλύτερο και στο μικρότερο να βάλετε μαξιλαράκι για σουτιέν τόσο ώστε να  στέκεται καλά και
να  υποστηρίζεται  και  αυτό  μέσα  στην  κούπα.  Υπάρχουν  εταιρίες  που  φτιάχνουν  σουτιέν  με
ασύμμετρες κούπες, αλλά δεν έχω βρει κάποια στην Ελλάδα.  

Εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι τα sister sizes στις κούπες. Καθώς μεγαλώνει η περίμετρος
σε ένα σουτιέν, μεγαλώνει αντίστοιχα και η κούπα. Η κούπα στο 85D δηλαδή δεν είναι ίδια με το
105D παρόλο που και τα δύο έχουν κούπα που λέγεται  D,  το 105D έχει κούπα τέσσερα νούμερα
μεγαλύτερη  από  το  85D.  Όσο  μεγαλώνει  η  περίμετρος,  τόσο  το  νούμερο  της  κούπας  ίδιας
χωρητικότητας πέφτει κι έτσι έχουμε τα sister sizes όπου η κούπα είναι ίδια πρακτικά σε μέγεθος,
αλλά αλλάζει η ονομασία της γιατί αλλάζει το μέγεθος του σουτιέν. Έτσι αν για παράδειγμα έχουμε
ένα σουτιέν μεγέθους 105D, το αμέσως μικρότερο sister size του είναι το 100DD και σε ακόμα ένα
μικρότερο είναι 95Ε. Αντίστοιχα το αμέσως μεγαλύτερο sister size του είναι το 110C και το ακόμα
μεγαλύτερο το 115Β. Όλα αυτά τα νούμερα έχουν διαφορετική περίμετρο αλλά την ίδια κούπα.
Έτσι αν δοκιμάσατε πχ το 105F και ενώ η κούπα του είναι τέλεια, θέλετε την αμέσως μεγαλύτερη
περίμετρο  δεν  θα  πάρετε  την  110F  αλλά  την  110Ε.  Δείτε  και  την  εικόνα  για  να  καταλάβετε
καλύτερα. 



4 - Μπανέλες 
Οι μπανέλες πρέπει να κάθονται πάνω στο στέρνο και στα πλάγια να κάθονται εκεί που τελειώνει
το στήθος. Αν δεν κάθονται στο στέρνο τότε η περίμετρος είναι μεγάλη ή/και οι κούπες είναι μικρές
με αποτέλεσμα να μην σας προσφέρουν καμία στήριξη. 

Αν ενώ το φοράτε βρίσκετε πως η μία από τις δύο φεύγει από τη θέση της και έρχεται λίγο μπροστά
ή “καβαλάει” την άλλη, τότε το στυλ αυτό του σουτιέν έχει  “γέφυρα” ανάμεσα στις δύο κούπες
πολύ  μεγάλη  για  εσάς  και  ταιριάζει  σε  στήθη  που  έχουν  μεγαλύτερη  απόσταση  μεταξύ  τους,
χρειάζεστα πιο μικρή γέφυρα.

Πολύ συχνά η μπανέλα μπορεί να ενοχλεί στα πλάγια. Για παράδειγμα μπορεί να είναι πολύ ψηλή
και να ενοχλεί στην μασχάλη, μπορεί να είναι μικρή η κούπα ή κοντή η μπανέλα και να σας τρυπάει
ή το σουτιέν να έχει μικρότερη περίμετρο απ'ότι σας ταιριάζει με αποτέλεσμα να παραμορφώνει το
σχήμα της μπανέλας. Αν γίνεται κάποιο από αυτά, δοκιμάστε άλλα μεγέθη/σχέδια. 

Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που αφορούν τα σουτιέν και ελπίζω πως θα σας βοηθήσει να
καταλάβετε καλύτερα τι ψάχνετε την επόμενη φορά που θέλετε να αγοράσετε σουτιέν αλλά και τι
μπορεί να σας ενοχλεί στα όσα έχετε ήδη. Αν έχετε απορίες, ερωτήσεις, σχόλια, μπορείτε πάντα να
επικοινωνήσετε με τις Χοντρές κι Αλλοπαρμένες μέσω των καμένων σουτιέν. 
Καλή αναζήτηση!
Μαρκησία
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Links στα αγγλικά:
Bra calculator (και για plus sizes)
http://www.sophisticatedpair.com/bra-size-calculator/ 
εικόνες από σουτιέν με λάθος εφαρμογή αλλά και μερικά με σωστή
https://fullerfigurefullerbust.com/2012/07/17/ill-fitting-bras-vs-well-fitted-bras/
Πολλά και αναλυτικά θέματα για τα σουτιέν
http://www.venusianglow.com/p/bra-matrix.html
Μερικά προβλήματα σχετικά με τα σουτιέν 
http://bustyresources.wikia.com/wiki/Bra_troubleshooting
Βίντεο για το πως μετράμε το σουτιέν και πώς να δούμε αν είναι το σωστό μέγεθος
https://www.youtube.com/watch?v=SZoAGNnVTVE

Εταιρίες και καταστήματα με μεγαλύτερα νούμερα σουτιέν (και σε περίμετρο και σε κούπα) εκτός
Ελλάδος
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