
 

51_Clothes_Describing_Clothes 

 

armhole  průramek 
bell-bottoms  zvonové kalhoty 
bib and braces  kalhoty s laclem 
bodysuit  body, elastický oděv 
button-down  na knoflíky 
button-down collar  límeček s knoflíčky ve špičkách 
collar stud  knoflíček do límce 
cowlneck  límec s kapucí 
crew neck  výstřih ke krku  
cuff  manžeta rukávu 
cut-offs  ustřižené džínsy 
drainpipes (coll)  trubky 
dungarees (GB)  montérky 
elasticated  elastický, pružný 
Eton collar  široký škrobený límec košile nošený přes límec kabátku 
faded trousers  vybledlé kalhoty 
flares   zvonové kalhoty 
full skirt  kolová sukně 
fully lined  s podšívkou, podšitý 
handkerchief  kapesník 
How long have you been wearing that coat?  Jak dlouho už ten kabát nosíš? 
I don't like going for fittings.  Nerad chodím na zkoušky 
I have absolutely nothing to wear.  Nemám vůbec nic na sebe. 
I prefer to buy off-the-peg clothes.   Raději si kupuji hotové šaty, konfekci. 
I'll be ready in a moment.  Hned budu 
I'm getting dressed.  Oblékám se. 
I'm taking my sweater off, it's warm in here.  Svléknu si svetr, je tu teplo. 
kerchief  šátek 
kilt  kilt 
loose fitting  volný, široký 
miniskirt  minisukně 
overshirt  volná košile 
patched jeans  zalátané džínsy 
patched trousers  spravované kalhoty 
personal care products  toaletní potřeby 
poloneck (GB)  rolák 
ragged jeans  otrhané džínsy 
raglan sleeves  raglánové rukávy 
rolled up   ohrnutý 
round neck  ke krku 
separate collar  odepínací límec 
shawled collar  šálový límec 
She dresses well on very little money.  Umí se dobře obléci za málo peněz. 
She is always well-dressed.  Je vždy velmi pěkně oblečená. 
She undressed the baby and put it in the bath.  Vysvlékla dítě a dala je do vaničky. 
slit skirt  sukně s rozparkem 
stone-washed trousers  rifle se speciální povrchovou úpravou 
stretch trousers  elastické, strečové kalhoty 
That dress doesn't suit her; it clashes with her hair.  Ty šaty jí nesluší; nejdou jí k vlasům. 
The tie goes well with the shirt.  Ta kravata se nehodí k té košili. 
These shoes are wearing out, I must have them soled and 
heeled. 

 Tyto boty jsou již obnošené, musím si je nechat podrazit a dát nové 
podpatky. 

This material wears well.  Tato látka se dobře nosí. 
This tie does not match your suit.  Tato kravata se nehodí k vašemu obleku. 
three-piece suit  třídílný oblek 
toiletries  toaletní potřeby 
torn trousers  roztrhané kalhoty 
tunic  tunika 
turn-up collar  stojáček 
turnups (GB)   záložky nohavic 
What shoe size are you?  Jakou máš velikost bot? 
What size do you take in shoes?   Jakou máš velikost bot? 
When I get home, I change into something comfortable.  Když přijdu domů, převleču se do něčeho pohodlného. 
wide armholes  hluboké průramky 
with a slit  s rozparkem 
 


