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Frågor	samt	Bra-att-veta	inför	fotograferingen	av	Morgongåva

1  Kläder
Det vanliga är att man har med sig vackra underkläder så som neglige, korsett med ev. strumpeband, vackert set med BH och 
trosa. Du kan även ta med bröllopsklänningen i några av dina bilder. Det är viktigt att du trivs och känner dig vacker i ditt val 
av kläder/underkläder.

2  Skor
Att ha med sina bröllopsskor eller andra val av högklackade på bild kan bli riktigt fint. De framhäver benen på ett vackert och 
sensuellt sätt. 

3  Smink och håruppsättning
Gör dagen extra lyxig genom att låta en professionell makeup artist göra din makeup och hårstyling. Min makeup artist, Su-
sanne Tapper, från www.blifin.se gör det lilla extra. Om du hellre själv vill göra din makeup eller låter en vän göra det, då ska 
du vara nästan helt klar när jag kommer just för att din fototid inte “äts” upp av sminktiden. Bra att ha under fotograferingen 
är läppstift, ansiktspuder i beredskap då det kanske kan behövas. 

4 Vigselringen
Något som kan vara riktigt fint är att göra några fotografier med vigselringen. Inte alltid som det är möjligt eller att man vill.
Men bra att veta att det alternativet finns.  

5  Blommor
Blommor kan ge den lilla extra färgklicken i en bild. Välj t ex blommor från din brudbukett eller andra blommor som du tycker 
om. Du kan välja en bukett eller enstaka blommor. T ex en röd ros i bilden kan vara vackert.

6  Sällskap
Om du vill, så är en vän välkommen att vara med under fotograferingen och t ex hjälpa dig med att förbättre sminket osv. 
Du förtjänar extra lyx!

7 Fotograferingsplats
Morgongåva fotograferas inte i studio utan i befintlig miljö, som t ex på den plats ni ska ha er bröllopsnatt eller  hemma hos 
dig eller en vän. Är man på en välbekant plats blir man mer avslappnad och bekväm under fotograferingen. Man behöver inte 
heller packa med en massa, utan allt är bekvämt nära tillhands. Om man hellre önskar, kan det ske på annan plats så som på 
en strand, en blommande äng eller inomhus på en plats med vacker interiör. Bestäm du!


