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Pään, Kasvojen ja
Kaulan Muodot
ASK Education
vahvistaa uskoamme,
että tieto on voimaa,
kun haluamme
muokata
tulevaisuuttamme.
Käyttämällä
viimeisimpiä
oppimisvälineitä,
varustamme
kampaajamme
tietotaidolla, mitä he
tarvitsevat
menestyäkseen
ammatissaan.
Joten, joka ikinen päivä
inspiroimme luovuutta
ja kasvatamme
potentiaalia
henkilökohtaiseen
kasvuun.

Seuraavat osiot kuvaavat avain sääntöjä muotilussa,
jossa on otettu huomioon kasvojen muodot. Säännöt
sopivat niin miehille, kuin naisille. Jos tuntuu
tarpeelliseslta, voit myös antaa vinkkejä
meikkauksesta ja muodista. Monet kampaamot
tarjoavat meikkipalveluita lisäpalveluna; tarjoamalla
meikkipalveluita kohottaa se asiakkaan hyvänolon
tilaa. Muista, älä ole liian kriittinen arvostellessasi
asiakkaan meikkiä tai ulkonäköä.

Ovaalit Kasvot
Muodin maailmassa ovaalia kasvojen muotoa
pidetään ihanteellisena: symmetrisyyden ja
tasapainoisten mittasuhteittensa ansiosta siihen
sopii suurin osa hiusmalleista. Kuten aina, on silti
tärkeää ottaa huomioon myös asiakkaan
persoonallisuus, tyyli ja toiveet sekä hiuksiin
kohdistuvat tarpeet unohtamatta asiakkaan
vartalotyyppiä. Lisäksi kannattaa huomioida
hallitsevat ominaisuudet kuten kaula, korvat tai
hiusraja, niiden perusteella määräytyy lopulta
sopivin hiustyyli.
Ovaalit kasvot antavat pehmeäpiirteisen
vaikutelman, joka korostaa naisellista olemusta.
Ovaaleihin kasvoihin sopii ihanteellisesti pitkä
klassinen tai lyhyt avantgarde-tyylinen hiusmalli.
Pyri täydentämään luonnollisia piirteitä, jos
esimerkiksi asiakkaasi on siro ja pienikokoinen,
tuuhea "leijonanharja" ei ehkä sovi hänelle
parhaiten!
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Kun meikkaat asiakasta, keskity vastakohtien
korostamiseen, esimerkiksi silmiin tai huuliin
täydentääksesi kasvonpii rteitä. Pohjustuksen
(meikkivoide/värivoide) tulisi olla mahdollisimman
tasainen: vältä useita eri sävyjä, pidä väripaletti
selkeänä ja yksinkertaisena.

Kolmionmuotoiset Kasvot
Kolmionmuotoisille kasvoille on ominaista leveä ja
matala otsa ja terävä leuka; isokokoiset korvat tai
korkea kaula korostavat kolmiomaista olemusta
entisestään.
Kompensoi kolmiomaisia kasvoja kerrostetulla
leikkauksella: enemmän volyymia ja painoa niskan
ja korvien alueelle, vähemmän päälaelle sekä otsan
alueelle. Ohutta kaulaa ja terävää leukaa voi
tasapainottaa esim. Jättämällä hiukset pidemmäksi
niskan alueelta. Käytä erilaisia tekniikoita
rakentaaksesi tuuheutta ja muotoa tarpeen mukaan
eri puolelle päätä.
Meikkiä pohjustaessa käytä tummempaa
värivoidetta poskille ja vaaleampaa sävyä leuan
alueelle. Huulipunan tulisi sopia kokonaisuuteen,
vältä lisäksi liian tummia sävyjä silmien alueella.
Näin huomio kiinnittyy pois poskipäistä ja otsasta
luoden symmetrisemmän vaikutelman kasvoista.

Pyöreät Kasvot
Pyöreissä kasvoissa on pieni leuka, kapea otsa ja
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usein pulleat posket.
Yritä luoda volyymiä ja täyteläisempää vaikutelmaa
päälaelle, varmistaen samalla, että sivut pysyvät
kasvojenmyötäisinä. Tämä leikkaus tasapainottaa
pyöreitä piirteitä. Pitkät hiukset tulisi leikata
hartiamittaisiksi. Vältä leukapituista tai poskille
ulottuvaa “bob”-mallia, koska tämä vain korostaa
kasvojen pyöreyttä entisestään. Lyhyissä malleissa
kannattaa jättää pidempiä hiussuortuvia korvien
seudulle, samoin myös, jos hiukset on kerätty
päälaelle, vedä muutama suortuva alas luomaan
pitkulaisempaa vaikutelmaa.
Meikin osalta, levitä tummempaa sävyä poskipäille
saadaksesi huomion pois tältä alueelta. Hillitty
meikki on suositeltavaa silmien ja huulten alueella.
Pitkät korvakorut antavat vaikutelman pidemmästä
kasvojen linjasta.

Neliömäiset/Suorakaiteen
Muotoiset Kasvot
Korkea ja kapea otsa, suorat poskipäät ja voimakas
leuan linja tekevät kasvoista hyvin neliömäiset.
Hiusten mallilla ja leikkauksella voidaan pehmentää
kulmikkaiden kasvojen ankaraa vaikutelmaa.
Vältä suoraa ja kasvojenmyötäistä leikkausta, yritä
sitä vastoin luoda hiuksiin pehmeitä muotoja ja
pyöreitä suortuvia, esimerkiksi käyttämällä
pyöröharjaa tai kiharrinta. Pidemmissä hiuksissa
kiharra muutama suortuva sivulle lisäämään

4 of 8

Pään, Kasvojen ja
Kaulan Muodot
pehmeää vaikutelmaa. Älä yritä peittää kasvoja
hiuksilla, käytä lisäksi lämmintä värisävyä latvoissa
ja pehmennä leikkauksen suoria kulmia.
Käytä tummaa värivoidetta kasvojen reunoilla ja
vaaleampia sävyjä kasvojen keskellä luodaksesi näin
soikeaa vaikutelmaa. Tässä yhteydessä voimakas,
näyttävä silmämeikki ikään kuin siirtää silmiä
keskemmälle kasvoja ja kiinnittää huomion silmiin
eikä kasvojen teräviin kulmiin. Silmämeikin täytyy
tietysti sopia myös asiakkaan persoonallisuuteen ja
tyyliin. Valitse hillitty huulipunan sävy ja leiki
asustekorvakoruilla pidentääksesi kasvojen
olemusta.

Litteä Takaraivo
Alkaa päälaelta ja jatkuu pään takaosaan asti,
sivusta katsottuna pään profiili ei erityisesti
imartele.
Hiusten malli kannattaa pitää pitkähkönä ja
volyymiä lisätä litteälle alueelle takaraivon päälle.
Voi olla hyödyllistä tasapainottaa profiilia
kevennystekniikalla kerrostaen, esimerkiksi
veitsellä, jotta rakennetta saadaan kevyemmäksi
muilta osin päätä. Runsautta latvoissa tai
kasvojenmyötäistä mallia otsan alueella tulisi
välttää. Jos hiukset ovat luonnostaan suorat ja
veltot, rakennekäsittelyä suositellaan.

Hallitseva Nenä ja Litteä Otsa
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Edestä pain katsottuna hallitseva nenä ei
välttämättä herätä huomiota, mutta suuri nenä voi
hallita sivuprofiilia häiritsevästi.
Lyhyttä otsatukkaa on vältettävä, koska se saa
huomion kiinnittymään nenän alueelle! Hiuksiin
kannattaa jättää tarpeeksi pituutta ja volyymiä tai
muokata leikkauksella piirteiden pehmittämiseksi.
Leikkauksen tarkoitus on saada huomio pois nenän
ja otsan alueelta. Kun päälaelle ja takaraivon
alueelle lisätään volyymia, saadaan keskipiste
siirrettyä pois ongelma-alueelta.
Vahva, mutta harmoninen silmämeikki edesauttaa
myös huomion kiinnittymisen toisaalle.

Lyhyt Kaula
Kaula voi olla luonnostaan lyhyt tai vain paksu,
jolloin se näyttää lyhyeltä. Konsultaatiovaiheessa on
tärkeää välttää peittämästä asiakkaan kaulaa esim.
Pyyheliinalla, jotta oikeat mittasuhteet tulevat
huomioon otetuksi.
Tämäntyyppinen kasvojen ja ylävartalon anatomia ei
jätä paljon liikkumanvaraa sopivaa hiustyyliä
mietittäessä. Hiukset kannattaa pitää lyhyenä
niskan alueella. Päälaelle kannattaa jättää enemmän
runsautta, jotta kasvojen muotoon saadaan lisää
korkeutta ja huomio siirtyy pois kaulan alueelta.
Korvien ja hartioiden väliselle alueelle tulee jättää
mahdollisimman vähän volyymia ja muotoa; tämä
auttaa pidentämään kasvojen siluetin vertikaalia
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linjaa ja saa kaulan näyttämään pidemmältä. Voit
myös yrittää V-mallista leikkausta niskaan ja näin
luoda lisää pituutta kokonaisuuteen.
Vältä olkatopattuja asuja ja korkeita kauluksia:
kapea olkapäiden linja ja syvään uurrettu pääntie
antavat vaikutelman pidemmästä kaulasta.

Pitkä Kaula
Pitkä kaula voi olla optisesti huomiota herättävä ja
hyvin kaunis, sen tulee kuitenkin olla oikeissa
mittasuhteissa asiakkaan muihin piirteisiin ja
olemukseen. Tässä tapauksessa ei siis ole
tarpeellista yrittää peittää tiettyjä piirteitä, vaan
ainoastaan korostaa tai tasapainottaa olemusta.
Lyhyet mallit sopivat pitkäkaulaiselle hyvin. Ne
luovat kuitenkin vaikutelman avantgarde-tyylisestä,
dominoivasta lookista, joka ei välttämättä sovi
kaikille asiakkaille. Ihanteellinen malli on olkapäille
ulottuva; kiharat tai laineet tasapainottavat kaulan
suoraa linjaa. Runsas liike hiuksissa toimii myös
hyvin pitkäkaulaisilla. Käytä kiharrinta tai luo
leikkauksella pehmeitä kulmia myötäilläksesi pitkän
kaulan linjaa. Lisäksi muotoilutuotteiden käyttö on
tärkeää: muotoile hiukset sormin kevyttä vahaa tai
voidetta apuna käyttäen. Vältä raskaita,
voimakkaasti kiinnittäviä muotoilutuotteita.
Asusteilla, esimerkiksi pystykauluksella tai huivilla,
voi peittää tai korostaa niskan ja kaulan linjaa.
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