Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop
Checklista för aktiviteter 18 månader innan bröllopet
 Gör några bröllopspärmar för att papper och beslut som ni får och tar.
 Bestäm vilken dag ni vill att bröllopet ska gå av stapeln - ta fram några













alternativa datum.
Bestäm om ni ska har ett kyrkbröllop eller borglig vigsel.
Räkna på hur mycket pengar ni kan lägga på ert bröllop.
Hör efter med brudens och brudgummens föräldrar hur mycket pengar
de kan tänka sig bidra med till bröllopsklänningen, bröllopsfesten och
bröllopsresan.
Gör upp en budget för hela bröllopet för alla de dyrare delarna.
 Brudklänningen.
 Bröllopsfesten med lokal och mat.
 Gör en budget för drycken på bröllopet.
 Bröllopstårta.
 Inbjudningskort.
 Fotograf.
 Brudgummens kläder.
 Eventuella små presenter till bröllopsgästerna.
 Bröllopsresan.
 Brudbuketten och blomsterarrangemang.
 Tackkort.
Skapa ett bröllopskonto på er bank där ni och era föräldrar kan sätta in
pengarna.
Gör en preliminär gästlista.
Besluta hur många gäster ni ska bjuda på bröllopet.
Boka vigselplats i form av kyrka, tingsrätt eller annan plats.
Besök fler alternativa festlokaler för er bröllopsfest och säkerställ att alla era
gäster får plats med marginal.
Preliminärboka en eller några bröllopslokaler för bröllopsfesten.
Var tydlig till varandra med vad ni tycker är viktigt med bröllopet.
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Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop
Checklista för händelser 12 månader innan bröllopsdagen
 Prata med tänkt värdpar och toastmaster.
 Bestäm och prata med eventuella brudtärnor, brudnäbbar och marskalkar /

best-man.
 Fastslå datum för bröllopet.
 Åk och titta på er tilltänkta kyrka precis ett år innan den planerade

bröllopsdagen så ni ser hur ljuset ligger på. vilken grönska det finns, m.m.
 Boka bröllopslokalen och avboka övriga alternativa lokaler.
 Ta fram en gästlista till bröllopsfesten.
 Bestäm hur ert bröllopsfoto ska se ut. Ska det vara ute, hos en

bröllopsfotograf, vill ni ha fotograf med under vigseln och bröllopsfesten?
 Besluta er om en fotograf. Vill ni gå till en professionell bröllopsfotograf eller










har ni en nära vän som är en van fotograf och har en bra kamera med
högklassiga objektiv.
Bestäm er om ni vill ha en bröllopskoordinator eller en bröllopsspecialist
och kan hjälpa er med att anordna bröllopet.
Ta kontakt med präster eller vigselförrättare.
Boka in er vigselförrättare.
Börja fundera på ett bröllopstema.
Titta runt bland vigselringar, morgongåvor, brudklänningar och klädsel för
brudgummen.
Fundera på bröllopsresa och undersök olika alternativa resmål eller
resrutter samt ta fram kostnadsuppskattningar för dessa.
Titta igenom budgeten för bröllopet en gång till för att se om något behöver
justeras.
Fundera på vilken musik och framträdande samt eventuella psalmer ni vill
ha under vigselceremonin.
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Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop
Checklista på saker lämpliga att göra 9 månader innan ert bröllop
 Bestäm er för ett tema för bröllopet och bröllopsfesten.
 Planera bröllopsfesten.
 Bestäm hur maten ska komma till bröllopsfesten, t.ex.:
 Catering.
 Vänner som lagar.
 Bröllopsstället fixar.
 Boka hotellrum eller bröllopssvit för bröllopsnatten.
 Boka in håruppsättning hos en duktig frisör för bruden och fundera på


















håruppsättning. Vilken längd på hår är önskvärd och ska ni använda er av en
hårförlängning?
Boka in en frisör även för brudgummen.
Fundera på att boka in frisör även för brudtärnorna och eventuellt
marskalken.
Boka in en sminkning hos en makeup-artist för bruden till bröllopsdagen.
Börja titta runt bland brudklänningarna på nätet eller i tidningar och
funderar på om ni ska låta sy upp en brudklänning, om ni ska köpa den
färdig eller om ni ska hyra en brudklänning.
Fundera på om ni ska bestämma vilka klänningar brudtärnorna och
brudnäbbarna ska ha.
Fundera på accessoarer som handskar, väska, slöja, släp m.m.
Bestäm er för vilken vikt ni ska ha på ert bröllop så att ni får en klänning
som passar er.
Om ni har för avsikt att gå ner mycket i vikt till bröllopet med t.ex. LCHFmetoden eller GI-metoden bör ni avvakta med att beställ klänningen till
senare.
Bestäm er för hur vigselceremonin ska vara med sång, musik och psalmer.
Börja utforma inbjudningskortet för bröllopsinbjudan.
Bestäm och boka in definitivt tärnor, brudnäbbar, marskalkar.
Boka in den bröllopsfotograf som ni vil ha.
Boka även in eventuell den som ska spela in en video från vigsel och festen.
Boka in en florist som kan sätta ihop en underbar brudbukett och fixa
blomsterarrangemang. Fundera på om ni senare ska konservera er
brudbukett i en tavelram med en glaskupa över.
Boka in musiker till festen.
Bestäm er för om ni ska ha någon mer underhållning än ett levande band.
Informera alla bröllopsgästerna informellt om att ni kommer gifta er och be
dem reservera er blivande bröllopsdag.
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Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop
Checklista för de som ska göras händelser 6 månader före ert bröllop
 Prova sätta upp håret hos hårfrisören så att ni är säkra på hur ni vill ha ert

hår.
 Boka in solisten till vigselakten.
 Boka in eventuell underhållning it bröllopsfesten.
 Bestäm vilken stil ni ska ha på bröllopet.
 Bestäm er för vilken bröllopsklänning ni ska ha och vad brudgummen ska ha

på sig.
 Boka in den restaurang eller cateringfirma som ska servera maten.
 Boka in den transport ni ska har från fotografen till kyrkan.
 Boka in transporten från kyrkan till bröllopsfesten.
 Boka in transporten från festen till bröllopsnatten.
 Boka in er bröllopsresa. Kolla att era pass kommer vara giltiga vid detta

















tillfälle. Vissa länder som t.ex. Thailand har krav på att passet ska vara giltigt
7 månader efter den bokade hemresan.
Boka in hotellrum för bröllopsresan.
Beställ vigselring och ofta är det inte dyrare att gå till en juvelerare eller
guldsmed och låta specialbeställda vigselringen.
Bestäm er för ett färgtema på festen och på alla trycksaker.
Beställ inbjudningskorten till bröllopet eller gör dem själva.
Beställ eventuella andra trycksaker som tackkort, kuvert, kort som ligger vid
gästerna.
Skapa ett bröllopsprogram med bordsplacering, menyer, och ungefärliga
tider.
Bestämmer er för en bröllopstårta och boka in konditorn. Det finns många
bra tårtverkstäder som gör underbara tårtor.
Välj vilken mat som ni vill ha och tänk också på olika dieter eller allergier
som gästerna kan ha.
Bestäm er för vilka viner ni ska ha på bröllopet som övrig alternativ dryck.
Bestäm hur ni ska göra med en bar på festen och om det ska vara fri sprit.
Beställ bröllopsklänningen eller boka in sömmerskan.
Ta fram alternativa boende för gästerna på olika hotell och vandrarhem. Om
ni bokar många rum och långt i förväg kan bröllopsgästerna få rabatt på
hotellrummen.
Fundera på om ni ska bjuda in fler gäster för att komplettera de som inte
kunde komma.
Be någon toastmaster eller värdparet ta fram ett sånghäfte till festen.
Brudparet ska inte få se sånghäftet innan bröllopsfesten.
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Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop
Checklista för de som ska göras händelser 4 månader före bröllop
 Skicka ut inbjudningskort till bröllopet och sätt o.s.a. cirka 6 veckor innan
bröllopsdagen.

 Bifogat inbjudningskortet kan det vara förslag på boende, vem som har















presentlistan, eventuella kartor, m.m.
Beställ blanketter för hindersprövning hos Skatteverket. En hindersprövnings
gäller bara i 4 månader så beställ inte detta för tidigt.
Bestäm vilka efternamn som ska användas och anmäl detta till skatteverket.
Tänk på att passet och eventuella flygbiljetter måste ha samma namn skrivet
på sig så håll kvar vid era gamla namn på dessa handlingar till dessa att ni
varit på bröllopsresa.
Beställ blanketter för att skaffa andra id-kort och körkort.
Beställ bröllopstårtan.
Beställ er brudbukett samt övriga blomsterarrangemang och
blomsterdekorationer. Beställ också brudgummens och marskalkens Corsage,
den lilla blomman som brudgummen kan ha i knapphålet.
Boka in övernattning på hotell för era gäster om in de själva ska göra detta.
Starta med träningen på brudvalsen.
Välj ut vilka underkläder ni ska ha.
Köp skor.
Köp eventuella ytterkläder.
Bestäm om bruden ska göra en ögonfransförlängning.
Fundera på ifall bruden ska ha en nagelförlängning.
Ska ni vaxa era kroppar in för bröllopsnatten?
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Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop
Checklista 3 månader innan bröllopdagen


















Boka in vaxning av önskvärda ställen på kroppen.
Boka in tid hos en manikyrist 2-5 dagar innan bröllopsdagen så att ni kan
fixa naglarna med nagelförlängning med gelénaglar.
Boka in ögonfransförlängning till 2-3 dagar innan bröllopet.
Gå igenom hela vigselceremonin med prästen eller vigselförrättaren.
Börja ha på er bröllopsskorna så att ni inte får ont i fötterna med använd
de bara inomhus.
Skicka in blanketterna för hindersprövningen och namnbytet till
Skatteverket.
Träffa den tänkta kocken eller restaurangchef för att diskutera menyn,
vinerna och serveringen.
Boka in provsmakning av bröllopsmenyn.
Ta fram en önskelista över lämpliga bröllopsgåvor och be någon i värdparet
ta hand om bokningarna från listan.
Prata med bandet eller DJ:n som kan uppträda så att ni kan uttrycka era
önskemål.
Skriv ett eventuellt äktenskapsord om någon har ett företag eller betydligt
mer pengar jämfört med den andra.
Kontrollera era pass en extra gång. För Thailand ska passet vara giltigt 7
månader efter den tänkta hemresan.
Fortsätt att öva på bröllopsvalsen.
Köp presenter och gåvor till alla om hjälp till som värdpar, brudnäbbar,
tärnor, m.m.
Om ni ska vara ute ska ni boka in partytält, bord och stolar. En del
restauranger och cateringfirmor har tillgång till detta.
Gör ett genrep av alla viktiga skönhetsbehandlingar på
skönhetssalongerna.







Frisören för bruden.
Ögonfransförläningen för bruden.
Nagelförläningen som är tänkt för bröllopet.
Vaxning av valda delar.
Färga ögonbrynen.
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Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop
Checklista för saker att göra 2 månader innan bröllop
 Beställ programkort till kyrka, programkort till bröllopsfesten och
tryckning av meny.

 Boka in och prata med serveringpersonalen.
 Gör klart bordsplaceringen, dock kan den behöva ändras in i det sista.






För att ni enklare ska kunna diskutera olika bordsplaceringar bör ni rita
upp hur ni ha mätt upp lokalen och rita upp borden som ni vill ha dem
och sedan använda er av läsa lappar med alla namn på.
Ordna vigselprogrammet.
Ta fram festprogrammet till bröllopsfesten.
Ta fram menykort.
Börja bekräfta alla bokningar av t.ex.:












Bröllopstårtan.
Den som ska fixa nagelförlängningarna.
Frisörer.
Eventuell ögonfransförlängning.
Maten på cateringfirman.
Festlokalen.
Brudbuketten.
Sminkösen.
Juveleraren / Guldsmeden.
Sömmerskan eller bröllopsbutiken.

 Gå igenom bröllopsprogrammet och körschemat med toastmaster
och värdpar.
 Gör en generalrepetition av vigselceremonin.
 Gå igenom alla försäkringar och pensionssparande samt ägande av
kapital så som:













Livförsäkringar och förmånstagare för dessa försäkringar.
Sjukförsäkring.
Ägare till bostaden.
Hemförsäkringen och villaförsäkringen.
Ägare till bilen.
Bilförsäkringen.
Sjukvårdsförsäkringar.
Reseförsäkring om ni ska vara borta länge.
Inkomstförsäkringen.
Pensionsförsäkringar.
Sömmerskan eller bröllopsbutiken.

 Prata detaljer med fotografen hur ni vill ha ert bröllopsfoto.
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Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop
Checklista vad ni ska göra 1 månad innan er bröllopsdag
 Slutför bordsplaceringen nu när alla gäster meddelat om de kommer eller
ej. Dock kan någon eventuellt falla i från p.g.a. sjukdom senare.

 Boka in transporter för bröllopsgästerna om det behövs.
 Informera cateringfirman eller restaurangen om hur många gäster som
















kommer.
Meddela festlokalen hur många gäster som kommer.
Köp dryck om ni ska fixa detta själva.
Beställ tryckning av vigselprogrammet.
Beställ tryckning av festprogrammet.
Beställ tryckning av menykort.
Beställ tryckning av bordsplaceringen.
Beställ tryckning av tackkort.
Planera och boka in städningen av bröllopslokalen.
Planera och boka annons för bröllopsfoto i olika tidningar som t.ex. på den
ort ni bor respektiver era uppväxtorter.
Hämta era vigselringar och förvara dem på ett ställs som ni garanterat
kommer ihåg och tänker på när ni ska på bröllopet.
Få era förlovningsringar rengjorda och upputsade på samma gång.
Fortsätt att öva på brudvalsen och börja använda skorna när ni tränar.
Skicka ut en blänkare till gäster som tackat ja att det gärna får men inte
måste hålla tal eller hitta på något tokigt.
Införskaffa bordsdekorationer och andra dekorationer till bröllopsfesten.
Börja skriva på en packlista inför er bröllopsresa.
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Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop
Checklista för aktiviteter 3 veckor före ert bröllop
 Skaffa en gästbok som alla gästerna kan skriva i under bröllopet och
som ni kan göra anteckningar bredvid om bröllopsgåvorna ni fått av
respektive.
 Köp morgongåva i smyg till din blivande fru.
 Glöm inte att öva på brudvalsen.
 Gör en eller ett par stora skisser eller planscher över bordsplaceringen ska
sättas upp i bröllopslokalen så att alla gäster lätt hittar till sina platser.

Checklista 2 veckor innan ert bröllop
 Ifall ni ska åka på er smekmånad och bröllopsresa dagen efter bröllopet






bör ni packa era väskor redan nu.
Prova brudklänningen för sista gången för att se hur den sitter så att ni
hinner med några mindre ändringar.
Fortsätt ha på er skona inom hus och träna några gånger till på brudvalsen.
Bruden för att förbereda sig och vara vaksam på möhippor som kan dyka
upp.
Brudgummen kan se fram emot en svensexa.
Kontrollera att transporterna är ordnade:







Transport till fotografen.
Transport in ska ha från fotografen till kyrkan.
Transporten från kyrkan till festlokalen.
Transporten från festen till bröllopsnatten.
Eventuell transport får gästerna.

Checklista för veckan innan bröllopet
 Gå till manikyristen och få långa vackra gelénaglar samt pedikyr.
 Glöm inte få dina ögonfransar förlängda.
 Packa ned ett nödkit med nål och tråd i rätt nyans för både brud och














brudgum samt reservsmink.
Meddela festlokalen det slutliga antalet gäster.
Packa ned allt inför bröllopsnatten och kläderna dagen efter.
Be någon ta med en akutväska med plåster tvättsprit huvudvärkstabletter
och lite annat som kan behövas.
Gå igenom allt en sista gång med vigselförrättaren eller prästen.
Gör ett genrep i kyrkan med präst och brudfölje.
Ge prästen er godkända hindersprövning.
Skriv ned eventuella bröllopslöften ni ska ge varandra.
Fixa med eventuell betalning som ska ske innan bröllopet.
Utse någon som tar med ert ombyte till bröllopssviten.
Gå på ansiktbehandling.
Få en härlig uppmjukande massage, det är ni värda.
Gå till frisören om det sak sättas i hårförlängningar i håret eller om håret
ska toppas.
Ta ett lugnt passa på gymmet eller i skogen.
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Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop
Checklista för saker som ska göras dagen innan bröllopsdag
 Ta fram och prova vigselringen samt packa ner vigselringen där den ska
vara.

 Kontrollera att festlokalen är utrymd och klar för er dukning och tydliggör hur













och var borden ska stå.
Duka och dekorera festlokalen.
Pynta kyrkan med blomster.
Fixa och frakta maten till kyrkan om ni lagar alla mat själva.
Lämna brudklänningen till frisersalongen.
Kalla att de som ska hämta tårtan är medvetna om detta.
Säkerställ att blommorna och brudbuketten kommer hämtas och lämnas i
tid.
Kontrollera att den som ska ta med kläderna till ert hotellrum har koll på
detta.
Plocka era ögonbryn.
Relaxa lite med ett varmt och långt bad, en bra film och ett, max ett glas
vin.
Brudens ska tvätta håret dagen innan bröllopsdagen och inte använda
balsam om det sak sättas upp.
Lägg er vid 22-tiden och somna senast 00. Där emellan får ni göra vad ni vill.
Sov Gott hela natten ... är lätt att säga men hur gör man det när hela livet
ligger framför en?
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Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop
Checklista för er bröllopsdag
 En av de viktigaste dagarna i ert liv - SÅ NJUT AV ERT BRÖLLOP - vad kan gå fel när ni har




varandra ... förutom att den andre säger nej.
Vakna i tid.
Ät en riktigt stadig frukost.
Se till att:
 Brudbuketten hämtas.

Övriga blommor hämtas.
Bröllopstårtan hämtas.
Väskan finns på hotellrummet.
VIGSELRIGEN ÄR MED ... om ni glömt den fungerar det att böja ett gem eftersom
bröllopsgästerna sitter så lång bort i kyrkan så det ser inget.
Packa ner proviant i form av dryck, frukt och någon chokladbit.
Duscha och tvätta av er noga.
Ta med alla andra kläder förutom bröllopsklänningen som redan är hos frisören.
Gå och få er sminkning innan håruppsättningen.
Åk till frisören och få håret uppsatt.









































Ät en lätt icke kladdig bröllopslunch.
Bruden klär på sig brudklänningen hos frisören.
Få brudbuketten levererad till fotografen.
Åk till fotografen.
Se underbara ut även om ni tycker det är stressiget med bröllop.
Åk till vigsellokalen eller kyrkan ... det finns de som åkt till fel kyrka med det kommer nog inte ni
göra.
Kam fram 10-15 minuter innan vigseln ska börja och stanna en bit bort så att inga gäster ser
bruden ... och springer därifrån.
Skrid fram i altargången ... det är er dag så dra ut på det och då hinner gästernas
lågbudgetkameror också fokusera på er så att ni slipper se suddiga upp på bröllopsbilderna.
Säg JA ... även om ni inte menar det för just nu är en vit lögn OK.
Ta emot alla gratulationer och ris. Anledningen till att man kastar ris på brudparet är att riset
symboliserar ett frön som skall gro till ett nytt liv ... konstigt att det inte blir fler flerbarnsfödslar
med allt det riset?
Få vigselbeviset av prästen eller vigselförrättaren.
Stanna kvar länge minst 20 minuter och åk sedan iväg i avsett fordon ... eftersom det är inte så
charmigt om någon annan än brudparet har plåtburkar efter sig.
Åk till bröllopslokalen riktigt långsamt så att gästerna hinner före. Detta kan vara ett tillfälle att
lämna väskan i bröllopssviten om det inte redan är ordnat.
Kom till bröllopsfesten som ett gift par och mota folkets jubel.
Nu har ni gjort ert för dagen och nu kan ni njuta på riktigt.
Ät inte för snabbt - NJUT av bröllopsdagen.
Gå gärna runt och prata med andra gäster ... eftersom ni tids nog kommer att få tillräckligt av
brudens far och brudgummens svärmor.
Låt er roas och underhållas.
Bjud på er själva om någon gäst vill ha med er i en förnedrande lek eller pinsamhet.
Stila med er väl inövad brudvals.
Öppna alla bröllopspresenter.
Dans mycket och länge.
Drick sparsamt med sprit och mycket vatten ... bra sätt att spara pengar.
Sno med er ett par extra bitar av bröllopstårtan ... det är ju ändå ni som betalt för den.
Smit iväg framåt småtimmarna till ert bröllopssvit.
Glöm inte att brudgummen ska bära bruden över tröskeln.
Ät lite av det som ställts fram till er och tårtan.
Öppna den flaska champagne som ni ställt på kylning i ert hotellrum.
Gör det ni ska ... länge och mycket men det kan ju vara svårt när ni inte fått möjlighet att öva
tidigare men det går nog bra ;-).
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Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop
Checklista dagen efter bröllopet
 Morgongåva
 Om gästerna bor på samma ställe kan det vara trevlig att ätt frukost
tillsammans med dem och diskutera bröllopet.

 Eventuellt åka på bröllopsresa.
 Städa festlokalen om ingen annan gör det.
Checklista strax efter bröllopet
 Lämna tillbaka allt som varit hyrt.
 Skriva alla tackkort, gärna personliga med referens till bröllopspresenten
... dock bara om ni är 100% säkra på vad ni fått av dem i bröllopspresent.

 Skicka in Vigselbevis till Skatteverket.
 Vara på smekmånad med allt vad det innebär.
 Skicka in tackkorten till alla gästerna och speciella tack till värdpar,
toastmaster, brudnäbbar, tärnor och marskalk.

Checklista 7 månader efter bröllopet
 Informera er arbetsgivare om att ni kommer vara hemma ett tag framöver ...
om de inte insett de tidigare.
 Gör om ett rum hemma i rosa eller ljusblått.

Checklista 9 månader efter bröllopet
 Boka en tid på BB.
Checklista ett år efter bröllopet
 Glöm för guds skull inte årsdagen av ert bröllop.
 Boka in prästen som ni hade på ert bröllop.
 Skicka ut inbjudan till ett dop.
 Ta fram en lista på doppresenter som er gosiga unge vill ha och behöver.
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