
Стрижка «Дипломат»

    -   У середині тім’яної ділянки      вертикальними проділом виділяють перше пасмо,
підіймають його      перпендикулярно до голови та стрижуть із зовнішнього боку долоні
від      обличчя 3-4см, на маківці – 5-6см. Це пасмо є базовим.

  
    -  З правого боку від базового      вертикальним проділом виділяють наступне пасмо,
підіймають йог      перпендикулярно до голови і стрижуть на рівні попереднього із
зовнішнього      боку долоні у напрямку від обличчя до потилиці. Так само пасмо за
пасмом      стрижуть всю тім’яну ділянку з правого боку: від середини до скроневої
ділянки. Аналогічного      стрижуть лівий бік тім’яної ділянки.

  
    -  На скроневій ділянці горизонтальним      проділом виділяють пасмо, вичісують його
нагору, прихоплюють 

разом з      крайнім волосся тім’яної ділянки і стрижуть на його рівні з зовнішнього     
боку долоні.
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    -  Волосся скроневих ділянок виділяють      горизонтальними проділами, підчісують
пасма до межової лінії волосся тім’яної      ділянки і стрижуть на його рівні.

  
    -  Горизонтальними проділами на маківці      й верхній потилиці ділянці виділяють
памо, підчісують його до пасом тім’яної      ділянки, прихоплюють разом з ними і стрижуть
на їхньому рівні із      зовнішнього боку долоні. 

  
    -  Все волосся верхньої потиличної      ділянки і скроневих ділянок прихоплюють
одним рухом, відчісують донизу і      стрижуть із внутрішнього боку долоні на рівні
овального контура навколо      голови від рівня очей до потилиці.

  
    -  Нижні пасма скроневих ділянок      «зводять нанівець» філірувальними ножницями
від лінії росту волосся до      верхнього овального контура. Окантування на скронях
пряме, з відкритими      вухами

  
    -  За правим вухом вертикальним проділом      виділяють пасмо, піднімають його
перпендикулярно до потилиці та стрижуть      із зовнішнього боку долоні, орієнтуючись
на верхній овальний контур на      потилиці, зменшуючи довжину волосся до шиї.

  
    -  Так само стрижуть пасмо за пасмом      нижню потиличну ділянку від правого вуха
до середини потилиці. Пасма при      цьому виділяють вертикальними проділами,
орієнтуючись на верхній овальний      контур. Довжину волосся у напрямку до шиї плавно
зменшують. Кінчики      волосся у всіх ділянках бажано профілірувати.   

  

Що потрібно до даної стрижки: заколки, гребінець, ножиці, філірувальні ножиці, фен,
щітка.

  

  

Краса і Стиль
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