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Сьогодні чоловіки в плані проходження модних тенденцій індустрії 

білизни не просто не відстають від жінок, а, мабуть, вже залишили слабку 

стать трохи позаду. В наш час чоловіки мають те, що раніше призначалося 

винятково жінкам – велику різноманітність натільної білизни. Завдяки 

творчості сучасних дизайнерів, кожен чоловік може відчувати себе красивим, 

стильним і сексуальним. 

Провідні світові бренди пропонують велику різноманітність моделей 

чоловічих трусів [1, 2], які анітрохи не поступаються жіночим. Існує 

повсякденна, безшовна, спортивна, коригуюча, термозахисна і еротична 

чоловіча білизна. Зовнішній вигляд сучасних форм поясної групи чоловічої 

натільної білизни наведений на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Модельні типи сучасної чоловічої білизни 

 

Однак, попри високі естетичні показники зовнішнього вигляду цей 

делікатний вид одягу покликаний перш за все виконувати гігієнічні функції 

та виступати в якості додаткової зручності при носінні будь-якого виду і 

типу одягу. Тому найголовнішими чинниками при його  виготовленні 

залишаються: висока якість тканини без шкідливих домішок і максимальний 

комфорт в використанні (труси повинні не тиснути, комфортно облягати тіло 

або бути вільними).  

Найпопулярніші модні бренди чоловічих трусів – це вічний і всім 

відомий Calvin Klein, комфортний і популярний англійський бренд YAX, 

елегантний італійський Charmante, справжній бренд німецької якості Bruno 

Banani і брутальний DIESEL. Продукція цих всесвітньо відомих компаній 

відповідає високим вимогам якості. В їх асортименті найпоширенішим 

матеріалом залишається бавовна [3, 4]. 

До нових матеріалів відносяться мікромодал або модал – 100% 

целюлозне волокно, отримане з деревини бука. Завдяки своїй 

гігроскопічності воно заслужило право бути основним матеріалом для 

спортивного одягу, в тому числі, і для спортивних трусів. Компанія Phantom 

використовує для білизни тканину «друга шкіра», розроблену лабораторією 
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ISS. Bruno Banani пропонує чоловікам тільки екологічно чисту білизну, яка 

на 96% складається з бавовни, а марка Timbuktu випускає напівпрозору 

чоловічу білизну з етнічними візерунками. Велику увагу фактурі тканини 

приділяє марка Domino, що виготовляє білизну з тонкої мікрофібри і нагадує 

медові соти. Марка Rock'n Roll пропонує білизну з гладкої тканини з ефектом 

відображення, а Abitur – класична білизна з фактурою «в тонкий рубчик».  

Виробники використовують одну з трьох розмірних сіток білизни: 

українські стандарти; європейську систему; міжнародний літерний стандарт. 

Українським стандартам і європейській системі вимірювання властиві 

розміри від 40 до 70. Міжнародний використовує букви латинського алфавіту 

XS-3XL. Для вибору одягу, отримані при вимірі величини, порівнюються з 

системою, яка вказана на ярлику. Ключову роль тут відіграють виміри: 

обхват талії і стегон. Приклад ідентифікації розмірів з маркувальними 

вимірами наведено в табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Ідентифікація розмірів чоловічої білизни провідних виробників 

 

Обхват талії, см  68 72 76 80 84 88 94 100 

Обхват стегон, см 92 96 100 104 108 112 117 122 

RU 42 44 46 48 50 52 54 56 

EU 18 19 20 21 22 23 24 25 

36 38 40 42 44 46 48 50 

72 76 80 84 88 92 96 100 

DE 34 36 38 40 42 44 46 48 

IT 40 42 44 46 48 50 52 54 

FR 38 40 42 44 46 48 50 52 

UK 10 12 14 16 18 20 22 24 

US 4 6-8 8-10 12 14-16 16-18 20 22 

AU 12 14 16 18 20 22 24 26 

INT XS S M L XL XL-2XL 2XL-3XL 3XL 

Japan 9 11 13 15 17 19 21 25 
 

Ті моделі трусів, які щільно обтягують стегна та сідниці, завжди 

купують строго по вимірах, що забезпечує гарну посадку. При цьому, 

тканини для таких виробів, повинні містити приблизно 10-15% еластану. 

Якщо річ вільного крою, то ключову роль тут відіграє довжина пояса з 

еластичної тасьми і тому головним показником є обхват талії, а не стегон. 
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