
 
 
 

CHECKLISTA - BRÖLLOP 

Det ligger mycket mer planering bakom ett bröllop än vad man tror. För att inte riskera att 
något glöms bort och för att kunna slappna av, är det bra att ha en checklista att pricka av 
ju närmare bröllopet man kommer.  Extra viktigt är det om man vill delegera uppgifter till 
andra. 

Här har Montille Moments samlat det mesta ni behöver tänka på inför & efter er stora dag. 
 
 
12-6 månader innan:  

ü Vilken tid på året vill ni gifta er – sommar, höst, vinter eller vår?  
ü Bestäm datum (ha gärna ett annat datum i reserv) 
ü Gör en budget. Vad är det ni vill prioritera mest – lokalen, maten? 
ü Önskar ni borgerlig vigsel eller kyrklig? 
ü Boka vigsellokal (kyrka, rådhus)  
ü Vilken vigselförrättare/präst önskar ni ha? 
ü Vilka ska vara värdpar? (Tänk på att dessa personer ska kunna hjälpa till att informera 

era gäster om önskelista, vägbeskrivning, övernattning etc.) 
ü Om ni vill ha en personlig webbsida är det läge att börja med denna 
ü Önskar ni ha ett bröllop med eller utan barn? 
ü Boka festlokal  
ü Boka bröllopsresa  
ü Skicka ut Save-the-date 

 
6-5 MÅNADER INNAN: 

ü Bestäm bröllopets stil samt klädsel  
ü Bestäm gästlista 
ü Bestäm om ni ska ha buffé eller 3-rätters middag 
ü Boka eventuell catering 
ü Provsmaka menyn om ni inte ska laga maten själva 
ü Boka tid för provsmakning av bröllopstårtor 
ü Bestäm meny och gör en inköpslista (om ni lagar maten själva) och börja köpa 

sådant som kan frysas in 
ü Boka fotograf  
ü Boka frisör för bruduppsättning 
ü Boka sminkös för brud make-up 
ü Boka bröllopssvit till bröllopsnatten 
ü Fundera på val av brudklänning 
ü Fundera på val av kläder till brudgummen – frack, mörk kostym? 
ü Kontakta guldsmed om ni önskar ateljégjord ring (bör beställas 2-3 månader innan) 
ü Önskar ni häst och vagn bör detta bokas nu 



ü Veteranbil bör också bokas i god tid 
ü Behöver ni båt- eller busstransport? 
ü Ska ni ha en borgerlig vigsel och önskar vita duvor? Boka detta nu i sådana fall! 
ü Utse tärnor och marskalkar, eller vittnen om det är en borgerlig vigsel  
ü Utse toastmaster/toastmadame  

 
5-3 MÅNADER INNAN: 

ü Sök hindersprövning (kom ihåg att hindersprövningen endast är giltig i 4 månader) 
ü Ordna inbjudningskort (se till att dessa innehåller all tänkbar information som 

önskelista, vägbeskrivning, övernattning, med eller utan barn etc.) 
ü Beställ bröllopstårta 
ü Köp bröllopsdekorationer till vigseln, bröllopsfesten och smekmånaden. Välkomna till 

oss på Montille Moments, www.montillemoments.se eller besök vår butik på Södra 
Kungsvägen 240 på Lidingö J 

ü Beställ brudbukett, corsage och övriga blommor samt blombåge 
ü Ordna transport till kyrka och festlokal  
ü Boka musik till festen (DJ eller liveband)  
ü Kontakta eventuellt trubadur eller underhållning för festen 
ü Ordna övernattning till gäster  
ü Beställ ringar (om ni väljer en egen design) 
ü Köp eller prova ut kläder om ni skall hyra eller få dem uppsydda 
ü Köp underkläder och skor till både honom och henne 
ü Köp vackra underkläder till bröllopsnatten 

 
 

3-2 MÅNADER INNAN: 
 
ü Inbjudningskorten skall enligt etikettsregeln skickas 4-6 veckor innan bröllopet. Om ett 

bröllop dock är i början av till exempel augusti så bör inbjudan skickas ut i god tid 
innan sommarsemestern börjar. 

ü Blivande brudgummar: Fundera på vad ni önskar ge er älskade i morgongåva ;-) 
ü Upprätta eventuellt ett äktenskapsförord 
ü Behöver ni upprätta testamenten? 
ü Skriv önskelista och lämna till t.ex. värd, tärna, marskalk eller toastmaster  
ü Beställ ringar (om ni beställer från guldkedjornas standardsortiment) 
ü Tala med kantor och präst och bestäm musik till vigseln  
ü Boka eventuellt solister till vigselakten 
ü Ordna med musik, solister etc. om det är en borgerlig vigsel 
ü Boka serveringspersonal  
ü Ordna med kläder till tärnor och marskalkar  
ü Börja fundera på bordsplacering  

 
2-1 MÅNADER INNAN: 

ü Ordna vigselprogram, festprogram, menykort och bordsplaceringskort  
ü Gör en större plansch över bordsplaceringen om ni har en stor bröllopsfest 
ü "Preliminärboka" bordsplaceringen  
ü Träffa vigselförrättaren/prästen för vigselsamtal och genomgång av vigselakten 
ü Sätt upp hålltider för vigseln  
ü Förbered eventuellt nya pass för bröllopsresan 
ü Gå in era skor – de måste sitta skönt! 
ü Bekräfta alla bokningar  



ü Boka tid för herrklippning 
ü Boka tid för manikyr 
ü Boka tid på en skönhetssalong (färga ögonbryn och fransar, ansiktsbehandling, 

massage, pedikyr) 
ü Hämta vigselringarna (så det finns tid för eventuell justering) 
ü Informera cateringfirma/festarrangör om antalet gäster  
ü Köp drycker (om ni lagar maten själva)  

 
3-1 VECKOR INNAN: 

ü Prova klädseln en sista gång för eventuella ändringar  
ü Gå in skorna  
ü Gör provuppsättning hos frisören 
ü Gör en provsminkning hos sminkösen 
ü Dags för bokade behandlingar på skönhetssalongen  
ü Förbered och laga mat (om ni lagar maten själva)  
ü Spika bordsplaceringen 
ü Ordna med placeringskorten 
ü Boka bröllopsannons  
ü Ordna presenter till tärnor, marskalkar och övriga hjälpsamma  
ü Genrep med präst och brudfölje i kyrkan 
ü Herrklippning, bör göras tidigast en vecka innan vigseln 
ü Manikyr 
ü Boka transport från festlokal till bröllopssvit 
ü Be några nära om hjälp med att städa dagen efter bröllopet så att ni få koppla av 

 
DAGEN INNAN: 

ü Packa för bröllopsnatten – se till att ni har koll på väskan under dagen 
ü Hämta eventuell hyrd klädsel  
ü Lämna klädseln där ni skall göra er i ordning på bröllopsdagen.  
ü Duka och dekorera festlokalen (om ni skall göra det själva)  
ü Frakta mat och dryck till festlokalen (om ni lagar maten själva)  
ü Om brudens hår skall sättas upp på bröllopsdagen bör det tvättas kvällen innan, 

använd ej balsam.  
ü Ordna att någon hämtar tårtan på bröllopsdagen (om den inte körs ut)  
ü Lägg er tidigt  

 
BRÖLLOPSDAGEN - ER STORA DAG: 

ü Ät en stadig frukost  
ü Duscha och ta på en helknäppt skjorta eller blus (så att du inte förstör hår eller smink)  
ü Hämta brudbukett, corsage och övriga blommor, brudbåge 
ü Åk till frisören/salongen och bli iordninggjord  
ü Ät en lätt lunch 
ü Slappna av och andas. Snart börjar det. NJUT! 
ü Fotografering  
ü Vigsel 

 
 
 
 



DAGEN EFTER: 

ü Se till att någon lämnar igen det som är hyrt 
ü Öppna bröllopspresenterna (anteckna gärna vad ni fått och från vem) 

 
EFTER BRÖLLOPSRESAN: 

ü Gå igenom bilderna från fotografen 
ü Sätt in en annons i lokaltidningen (är oftast kostnadsfritt och ett roligt minne) 
ü Skicka tackkort 
ü Sätt ihop ett personligt album med bilder och andra minnen 

 

 

Lägg sedan allt annat åt sidan och njut av Ert nya liv tillsammans som man och hustru! 
Det är nu Er resa i nöd och lust börjar! 

 

 

                  ”Kärlek är inte att hitta någon att leva med. 

 

Kärlek…  
                                                     är att hitta någon man inte kan leva utan.” 


