
Checklista för bröllopsplanering

18 månader kvar
o	Läs igenom checklistan för att få en översikt.

o	Gör en preliminär bröllopsbudget.

o	Öppna ett bröllopskonto på banken.

o	Diskutera om ni vill gifta er borgerligt eller ha ett kyrkobröllop.

o	Se över önskad vigselplats.

o	Fundera på ungefärligt antal gäster.

o	Hitta en lokal som rymmer era gäster. 

o	Köp in pärmar och mappar där ni kan samla era ideér och  
 tankar som rör bröllopet.

12 månader kvar
o	Utse tärna och marskalk.

o	Utse värdpar och toastmaster, dela ut uppgifter till dessa.

o	Bestäm vigseldatum och boka vigsellokal.

o	Boka vigselförrättare.

o	Skicka ”Save the date”-kort.

o	Specificera gästlistan.

o	Boka fotograf.

o	Definitivboka festlokalen. Om ni planerar att ha ert bröllop  
 på Stufvenäs Gästgifveri så rekommenderar vi även att ni  
 preliminärbokar hotellrum till era gäster så att hotellet inte  
 blir fullt innan era gäster hunnit boka. För bröllop har vi  
 rabatterade priser i dubbelrum.

o	Boka eventuell bröllopskoordinator.

o	Sök inspiration till tema, kläder, smycken, vigselringar och  
 bröllopsresan.

9 månader kvar
o	Bestäm temat för festen.

o	Planera mottagningen/middagen.

o	Om ni inte redan har bokat hotell för bröllopsnatten så är  
 det dags nu. 

o	Boka frisör till brud och brudgum. Eventuellt även till tärna  
 och marskalk.

o	Boka makeup-artist.

o	Börja se ut vilken bröllopsklänning och tillbehör du vill ha.

o	Boka musiken till både vigsel och fest.

o	Börja skissa på inbjudningskorten och övrig dekoration.

6 månader kvar
o	Boka transporten.

o	Köp eller förboka hyra av brudklänningen, köp underkläder  
 och skor.

o	Köp eller förboka hyra av kläder till brudgummen.

o	Köp vigselringar och beställ samtidigt gravyr.

o	Välj tårta och konditor. 

o	Välj ut meny och vinerna till festen.

o	Boka bröllopsresa. Glöm inte att kolla om visum och  
 vaccinering krävs.

o	Dubbelkolla att passen är giltiga till och med smekmånaden.

o	Se ut tärnornas klänningar om ni står för dessa.

o	Bestäm färgtema för trycksaker, blommor etc.

o	Om ni ska göra egna inbjudningskort, börja inhandla detta  
 eller köp färdiga.

o	Boka in en härlig dag på spa med behandling bara för er två.

3 månader kvar
o	Skicka ut inbjudningarna. Sätt sista svarsdatum 1-1,5 månad  
 innan bröllopet. Var tydlig redan på inbjudan om ni önskar  
 en bröllopsfest för endast vuxna. I den formella bröllops- 
 inbjudan bör ni ha med information såsom tid, datum, plats,  
 vad ni kommer att bjuda på, klädsel, sista svarsdatum,  
 brudparets namn samt kontaktuppgifter till värdarna. Skriv  
 även ut toastmasterns kontaktuppgifter så att gästerna vet vart  
 de ska vända sig för att meddela att de vill hålla tal.

Håll koll på er bröllopsplanering med hjälp av en checklista. Denna checklista är allmänt skriven och ni 
behöver absolut inte ha bröllop hos oss för att ha användning av den. En bra planering är A och O för 
en lyckad bröllopsdag, oavsett om ni väljer att gifta er kyrkligt eller borgerligt, i ett slott eller i en koja. 
Huvudsaken är att detta blir en dag med glädje och en dag att minnas för resten av era liv.



o	Skriv önskelista, utse en kontaktperson för gästernas frågor.

o	Eventuella övernattningar för gästerna. Denna information  
 kan skrivas på ett separat papper i inbjudan.

o	Välj blommor till brudbukett, corsage och blomsterdekorationer.

o	Skicka in blanketter till Skatteverket om hindersprövning  
 och eventuellt byte av efternamn.

o	Prata med bandet/DJ och lämna önskemål.

o	Skriv äktenskapsförord om ni önskar.

o	Öva på bröllopsvalsen.

o	Träffa vigselförrättaren och gå igenom vigselakten.

o	Boka transport från vigselplatsen till festlokalen om det behövs.

o	Om du vill ha långa vackra naglar så boka tid för detta.

2 månader kvar
o	Boka in konsultation med frisören och makeup-artisten.

o	Gör er bordsplacering – tips på detta är att rita upp så som  
 ni önskar ställa borden under middagen och använd små  
 post it lappar med namn på, för att lätt kunna flytta runt  
 och ändra.

o	Provsmaka menyn.

o	Träffa fotografen och bestäm detaljer. 

o	Skriv körschema för dagen. Gå igenom med toastmaster,  
 tärna, marskalk och värdpar.

o	Tryck upp/skriv ut vigselprogram.

o	Tryck upp/skriv ut festprogram.

o	Beställ bröllopstårta. 

o	Bestäm vem som hjälper till med städningen dagen efter i  
 lokalen. På Stufvenäs Gästgifveri behöver ni inte oroa er för  
 detta eftersom städningen ingår i ert bröllopspaket.

1 månad kvar
o	Börja gå in skorna, gå lite varje dag så du inte får skoskav på  
 den stora dagen.

o	Lämna in förlovningsringarna för putsning.

o	Påminn gästerna om tal.

o	Gör sista ansiktsbehandlingen, gärna på Stufvenäs Spa.

o	Dubbelkolla alla bokningar så att det stämmer.

o	Ha en slutlig provning av brudklänningen och se till att  
 brudgummens kläder är i sin ordning.

o	Stäm av med catering, festarrgangören eller köket om slutligt  
 antal gäster.

o	Hämta ut vigselringarna.

o	Köp bordsdekorationer.

o	Tryck upp/skriv ut bordsplaceringskort med gästernas namn på.

o	Köp morgongåvor till varandra.

o	Köp present till marskalk och tärna.

o	Köp en gästbok.

o	Skriv packlista till smekmånaden, ordna med det praktiska  
 såsom valuta, resecheckar och liknande.

o	Gör upp stora skisser av bordsplaceringen och sätt upp i  
 festlokalen – så att gästerna enkelt vet vart de ska sitta.

o	Kontakta lokaltidningen för en eventuell annons.

o	Skriv en lista över vad som ska göras dagen innan bröllopet.

1 vecka kvar
o	Gå igenom körschemat med alla inblandade.

o	Generalrepetition med vigselförrättaren/prästen. Ge denne  
 godkänd hindersprövning.

o	Skriv egna löften.

o	Bekräfta slutligt antal gäster till lokalen.

o	Gör i ordning en akutväska med sax, plåster och annat som  
 man kan tänkas behöva.

o	Hämta ut vigselringarna som ni lämnat in för putsning.

o	Packa inför bröllopsnatten och bröllopsresan.

o	Dubbelkolla när lokalen ska vara utrymd dagen efter.

dagen före bröllopsdagen
o	Lämna in bröllopsklänningen med tillbehören till frisören  
 om du behöver hjälp med påklädnaden.

o	Dekorera kyrkan och lokalen.

o	Stäm av med de som ska hämta exempelvis tårta och blommor.

o	Plocka ögonbrynen om det behövs.

o	Tvätta håret.

o	Slappna av genom ett bad eller en lugn kväll med vänner.

o	Gå och lägg er i god tid!

den stora dagen
o	Ät en ordentlig frukost och drick mycket vatten under dagen.

o	Åk till frisören.

o	Glöm inte ringarna.

o	Säg ja! Njut av er dag och ha roligt!


