
Стрижка «Боб»

Ця досить популярна стрижка пасує як дівчаткам так і хлопчикам.
   Оптимальний тип волосся для стрижки – пряме.
    
    1. Перший етап стрижки – поділ волосся      на чотири основні ділянки.

  
    2. Стрижку починають із волосся першої      ділянки. Горизонтальним проділом
відділяють від неї пасмо і відчісують йог      донизу. Те саме ми і робимо із другою
ділянкою.

  
    3. Голову дитини нахиляють уперед.      Середню частину нижнього пасма зачісують
на гору і зачісують між пальцями.

  
    4. Пальці тримають вище росту волосся на      шиї. Пасма підстригають по прямій лінії.
Це пасмо є базовим.

  
    5. Так само стрижуть ліве та праве пасмо      нижньої ділянки волосся. Після
розчісування утворюється дві горизонтальні      лінії – базового нижнього зрізу.

  
    6. Для цього кладуть руку на потилицю      дитини так, щоб мізинець знаходився на
рівні майбутнього.

  
    7. Потім підстригають решту волосся      зліва і справа від середнього пасма,
орієнтуючись на його довжину.

  
    8. В результаті утворюються дві рівні      горизонтальні лінії на потилиці. Базова є
орієнтиром для всієї стрижка.

  
    9. Волосся першої ділянки звільняють від      заколок і ділять навпіл горизонтальним
проділом. Нижнє пасмо вичісують      донизу. Так само зістригають волосся другої
ділянки.

  
    10. Середню частину волосся вичісують      донизу і стрижуть, орієнтуючись на базову
лінію.

  
    11. Волосся, що залишилося справа і      зліва, стрижуть, також орієнтуючись на
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довжину базової лінії.

  
    12. Заколене волосся першої і другої      ділянок звільняють і стрижуть так само,
намагаючись отримати пряму базову      лінію на потилиці.

  
    13. Такий вигляд має завершення стрижка      потиличної частини.

  
    14. Вичісують над вухом пасмо і      затискають його між пальцями, намагаючись на
базову довжину волосся      потиличної частини.

  
    15. Підстригають чубчик, слідкуючи, щоб      зріз проходив по прямій лінії.

  
    16. Після цього виконують плавний перехід      за довжиною зрізу чубчику до зрізу
пасма за вухом. Волосся на цій ділянці      вичісують наперед, затискають між пальцями
разом з частиною чубчика і      пасма над вухом, після чого стрижуть волосся, що
виступає, під кутом.   

  

  

  Що потрібно для даної стижки: фен, щітка, гребінь, ножниці.
  
  Краса і Стиль
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