
4 måneder før  
brylluppet

  

  Vælg toastmaster, forlover, brudepiger, 
gavekoordinator, vidner

 Opret en ønskeliste 

 Lav en evt. ægtepagt

  
Start op med nogle gode skønhedsrutiner 
(hudpleje, neglepleje, hårpleje)

  
Start eventuelle DIY-projekter,  
f.eks. dekoration til bordet, gæstebog etc. 

  Tjek op på mulighederne for evt.  
børnepasning 

  
Tag en date med din kommende og  
glem planlægningen bare for en aften

 Begynd på din bryllupstale

3 måneder før  
brylluppet

  

  Køb brudesko, slør, smykker og  
andet tilbehør

 Køb vielsesringe

 Køb lingeri

  Bestil brudebuket, knaphulsblomster  
og andre blomsterdekorationer

 Få sendt kjolen til skrædder

  
Læs kontrakter med leverandørerne  
igennem en ekstra gang 

 Køb gommens tøj

 Køb brudepigekjoler

2 måneder før  
brylluppet

  

 Udfyld en ægteskabserklæring online 

  
Motionér, drik rigeligt vand og  
få masser af søvn

  Ryk for manglende svar fra  
bryllupsgæster hvis S.U. er overskredet

 Bestil menukort, bordkort, hæfter etc. 

 Køb morgengave

  
Lav en musik playliste, hvis I ikke har  
band / DJ 

 Lav en bordplan 

1 måned før  
brylluppet

  

 Meld endeligt antal deltagere til feststedet 

  
Tjek op med diverse leverandører, at alle 
har styr på dato og opgaver

  
Arrangér gavebord, og hvem der tager sig 
af gaverne efter festen

  Book et møde med den, der skal vie jer, 
angående ceremonien 

  
Tjek op på, at alle papirer er i orden og 
modtaget (prøvelsesattest, nyt pas etc.)  

 Få lagt en prøvemakeup og håropsætning

  
Få talt med toastmasteren, om han har 
alle oplysninger, han skal bruge

 Gå nye sko til derhjemme

 Øv dig på din tale

 Øv jer på brudevalsen

 Lav favor æsker / hangoverkits

Et par dage før DAGEN  

 Pak en taske med alle de praktiske ting  

 Pak en kuffert til bryllupsrejsen

  Pynt op på feststedet, aflevér bordkort, 
bordplan etc. 

 Tjek bryllupstøjet en ekstra gang

 Tjek op med evt. barnepige 

  
Sov igennem, slap af, spis rigtigt  
og grin en masse 

  
Tjek op med alle, som du har uddelegeret 
opgaver til, at de er klar over, hvad de skal

På bryllupsdagen   

 Slap af og nyd dagen – den går så hurtigt!

Efter brylluppet   

 Nyd bryllupsrejsen

 Send takkekort

 Lav fotobøger med jeres billeder

  
Giv oplysninger om jeres nye navne  
til f.eks. bank, arbejdsplads etc. 

 Betal leverandører, som ikke er forudbetalt 

 Byt gaver   

Så snart I har  
besluttet jer!  

 Sæt en bryllupsdato

  Meddel nærmeste familie og venner  
om bryllupsdatoen

 Lav et bryllupsbudget

 Lav en gæsteliste

 Søg inspiration i magasiner / på nettet

 Lav en brainstorming

 Reservér bryllups location

 Book plads i kirken / vielsesforretter

 Reservér fotograf / videograf

  Reservér catering / kok /  
serveringspersonale

 Book brudekjoleprøvninger 

 Reservér evt. overnatning til brylluppet

 Reservér band / underholdning

  Send Save-the-date kort ud  
(særligt hvis det er i sommermånederne)

9 måneder før  
brylluppet

  

 Bestil brudekjolen 

 Bestil tid ved en skrædder til tilretning

 Send invitationer ud

 Bestil bryllupskagen

 Book en bryllupsmenu prøve-middag 

 Bestil brudestyling

  
Bestil bryllupsrejsen (vær obs på jeres  
nye navne efter vielsen)

  
Bestil tid til evt. vaccine / fornyelse af pas, 
visum etc. 

  
Opret evt. bryllupshjemmeside /  
Facebook gruppe

 Reservér brudekørsel

161




