
Молодіжна жіноча стрижка з «рваною» окантовкою

  

Розділіть волосся на зони. Починайте виконання молодіжної стрижки з
скронево-бокових зон.

  

Відділіть пасмо волосся боковим горизонтальним проділом.

  

Задайте довжину - лінія зрізу волосся повинна проходити вище мочки вуха.
Використовуйте прийом Пойнтінга. Густе волосся відчесуйте пасмами шириною 1-1,5 см.
Стрижка цих зон виконується за методом 

пасмо за пасмом.

  

Дійшовши до потилиці, перейдіть на інший бік і повторіть ті ж дії.

  

Висушіть волосся і приступайте до стрижки волосся потиличної зони.
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Піднімайте пасма гребінцем і зрізайте кінчиками ножиць волосся. Спочатку обробіть
центральну частину потилиці.

  

Переходьте до волосся справа і зліва, зрізаючи волосся поперемінно тим же прийомом.

  

Піднімайте волосся майже перпендикулярно до голови.

  

Далі виконується спільна стрижка волосся нижньозатилкової  і верхньозатилкової зон в
тій же техніці зрізання волосся на гребінці.

  

Ще більш якісний вид молодіжної жіночої стрижки з «рваною» окантовкою додасть
обробка вже підстриженого  волосся ножицями прийомом слайсінг.

  

І останній етап обробки потилиці - окантовка. Прочешіть  всю зону гребінцем у напрямку
росту волосся.

  

Зріжте волоски, що порушують лінію стрижки.

  

  

А потім зробіть неглибоку філіровку кінчиками прямих ножиць.
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Приступайте  до стрижки фронтально-тім'яної зони.

  

Відділіть на обличчя пасмо волосся проділом, паралельним  лінії росту волосся, шириною
1-2 см. Задайте довжину пасма. Волосся зрізайте, рухаючись спочатку від середини в
один бік, потім з іншого боку до середини.

  

Всю цю зону стрижіть методом пасмо на пасмо з нульовою відтяжкою (так само, як, коли
стригли каре).

  

Чілку обробіть по лінії окантовки прийомом Пойнтінга.

  

Ковзаючим вертикальним зрізом обробіть перехід від чола до потилиці.

  

Цей етап можна назвати сполучної стрижкою, у тому сенсі, що опрацьовується
загальний контур скронево-потиличної зони.

  

Однак, щоб створити сучасний контур стрижки, потрібно обробити волосся в техніці
нез’єднання, коли лінія окантовки не має плавного переходу, розірвана, тим самим
підкреслюючи динамічність стилю. Ще більш гострий характер ви можете надати
молодіжній жіночій стрижці  з «рваною» окантовкою, зробивши сходинки на скронях.

  

Цю стрижку можна виконати кінчиками ножиць прийомом Пойнтінга.
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Краса і Стиль
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