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GEREEDSCHAP 
•  Haarklemmen
•  Verfpotjes
•  Puntkam
•  Folie
•  Verfschort
•  Kleurpenselen:

- Penseel die verzacht naar de 
punt toe. Te harde penselen 
zorgen ervoor dat er minder 
nauwkeuring kan gewerkt 
worden.

- Penseel die niet te breed is om 
opnieuw nauwkeurig te werken.

ONDERWERP
Root Stretch = donkere kleur aan de aanzet 
die overgaat naar een zachtere kleur aan de 
lengtes en punten.

KLEUREN
• Aanzet toonhoogte 4 
• Lengtes toonhoogte 7 
• Punten toonhoogte 10

AANDACHTSPUNTEN
•  Houd je penseel proper
•  Leg de folie tot tegen de rand van de 

scheiding.
•  Begin op de kruin en werk zo naar achter.
•  Laat het model naar voor buigen.
•  Hanteer een liftende beweging met  

je penseel (zorgt voor een zachte  
kleurovergang).

•  Plaats je folies zonder deze te kreuken.

KLEUR 1 ACHTERHOOFD
•  Start bovenaan met de donkerste kleur 

(TH 4). 
•  Neem een rijkelijke hoeveelheid op het 

penseel en breng de kleur aan op de 
aanzet, ± 2 cm.

•  Neem horizontale scheidingen in één 
stuk zodat er geen kleur verschil ontstaat 
tussen links en rechts.

•  Na het aanbrengen van het kleurproduct 
plaats je een folie zodat je proper te 
werk kunt gaan en een zuiver resultaat 
zal bereiken.

AFDELING
• Kruisafdeling 

- Oor tot oor/radiale afdeling
- Profielafdeling
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AANDACHTSPUNTEN
• Werk van in de nek naar boven toe.
• Plaats de folies zuiver op de scheiding. 
• Houd je penseel proper.
• Hanteer een liftende beweging met  

je penseel (zorgt voor een zachte  
kleurovergang).

• Houd je werk overzichtelijk.
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KLEUR 2 ACHTERHOOFD
•  Start onderaan in de nekpartij met de 2de kleur (TH 7). 
•  Plaats een folie in de nekpartij en neem de laatste scheiding die je nam bij het kleuren van de 

aanzet.
•  reng kleur 2 aan halfweg van kleur 1 zodat er een mooie overgang kan gevormd worden.
• Wanneer je bij de aanzet ± 2 cm nam dan begin je kleur 2 te plaatsen op ± 1 cm van de aanzet.
•  TIP: begin in het midden met verven. Wanneer je links of rechts begint heb je aan die ene kant 

een grotere verzadiging van het product.
•  Maak opnieuw een strijkbeweging met een liftend effect.
•  Plaats telkens na het aanbrengen van de kleur een folie zodat je proper te werk kunt gaan en een 

zuiver resultaat zal bereiken.
• Wanneer de lok te breed zou worden maak dan gebruik van 2 folies.
•  Wanneer de scheiding te breed is genomen maak dan opnieuw een scheiding zodat de haren 

zeker goed gedekt zijn met het kleurproduct.
•  Plaats je hand onder de folie zodat je steun hebt tijdens het aanbrengen van het kleurproduct.
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KLEUR 1 VOORKANT
•  Start bovenaan aan de midden 

scheiding met de donkerste kleur 
(TH 4). 

•  Neem horizontale scheidingen 
in één stuk zodat er geen kleur 
verschil ontstaat tussen links en 
rechts.

•  Neem een rijkelijke hoeveelheid 
op het penseel en breng de kleur 
aan op de aanzet, ± 2 cm.

•  Na het aanbrengen van het kleur-
product plaats je een folie zodat je 
proper te werk kunt gaan en een 
zuiver resultaat zal bereiken.

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET 
SPOELEN
•  Ga zeker niet emulsioneren! Wanneer je 

dit wel doet ontstaan er vlekken.
•  Houd de kraan op één plaats en wrijf 

los tot de kleur volledig verdwenen is. 
Schuif zo telkens op. 
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KLEUR 2 VOORKANT
•  Start opnieuw onderaan met de 2de kleur (TH 7). 
•  Plaats een folie en neem de laatste scheiding die 

je nam bij het kleuren van de aanzet.
•  Breng de kleur aan halfweg van kleur 1 zodat er 

een mooie overgang kan gevormd worden.
•  Wanneer je bij de aanzet ± 2 cm nam dan begin 

je kleur 2 te plaatsen op ± 1 cm van de aanzet.
•  Begin in het midden met verven. Wanneer je 

links of rechts begint heb je aan de ene kant een 
grotere verzadiging van het product.

•  Maak opnieuw een strijkbeweging met een 
liftend effect.

• Plaats telkens na het aanbrengen van de kleur 
een folie zodat je proper te werk kunt gaan en 
een zuiver resultaat zal bereiken.

•  Wanneer de lok te breed zou worden maak dan gebruik van 2 folies.
•  Wanneer de lok te breed is genomen maak dan opnieuw een scheiding zodat de haren goed 

gedekt zijn met het kleurproduct.
•  Plaats je hand onder de folie zodat je steun hebt tijdens het aanbrengen van het kleurproduct.
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GEREEDSCHAP 
•  Schaar 
•  Feather
•  Knipkam 
•  Haarklemmen 
•  Waterspuit 

AFDELINGEN
•  Bovenhoofd: maak een ruit waarvan de punten uitlopen naar de oren toe. 
•  Vooraan: maak een driehoek voor het knippen van de franje. Bepaal zelf hoe groot je de  

driehoek maakt. Het is belangrijk dat deze aansluit op de ruit.
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SNIT ACHTERHOOFD
•  Start in het midden en maak een verticale  

scheiding. 
•  Stand van het hoofd: licht voorwaarts gebogen.

SNIT ZIJPARTIJEN
Scheiding: Maak een diagonaal  
achterwaartse scheiding 

ZIJPARTIJ LINKERKANT
Verdeling: loodrechte verdeling
Geen projectie 
Stand van de vingers: evenwijdig - onderhands
Stilstaande kniplijn: breng de scheidingen 
telkens terug naar hetzelfde punt

Knip de lok achter de vingers met een schaar  
of gebruik de feather.
Bepaal zelf hoe kort je de lok knipt.

ZIJPARTIJ RECHTERKANT:
Verdeling: loodrechte verdeling
Geen projectie 
Stand van de vingers: evenwijdig - bovenhands
Stilstaande kniplijn: breng de scheidingen 
telkens terug naar hetzelfde punt

Knip de lok achter de vingers met een schaar of 
gebruik de feather.
Bepaal zelf hoe kort je de lok knipt.
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•  Neem de lengte op en doe dit in 2 stukken. 
•  Projecteer de lok evenwijdig met de vloer
•  Projectie eerste lok = 90 graden. De rest volgt in 

overprojectie.
•  Let erop dat je de schouders steeds opheft. 

•  Werk verder met verticale scheidingen over het 
volledige achterhoofd. 

•  Breng de scheiding die je maakt steeds terug naar 
die ervoor. Dus van 2 naar 1 – van 3 naar 2 enzo-
voort. Op die manier zie je de gidslijn erdoor. 

•  Maak gebruik van een bewegende kniplijn en 
gebruik de fijne vertanding van je knipkam toe.

•  Belangrijk: scharnier -> volgen vingers
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SNIT FRANJE
Pivoterend werken
Neem vanuit 1 punt op hoofd steeds 
pivoterende scheidingen.
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Breng alle scheidingen terug naar 1 kniplijn. 
Projectie: 90 graden 

Afwerken met de feather: 
•  Geeft meer textuur 
•  Verzacht de overgang

De curten bangs gaan van kort in het midden naar langer aan de zijkant.

SNIT BOVENHOOFD
Scheiding: Maak een profiellijn die je 
gebruikt als lengtegids.

Neem een klein stukje van de profiellijn en 
 vergelijk deze met een stukje van het  
achterhoofd die je hebt geknipt. 

Knip naar keuze:
Lengte erover = volume 
Lengte korter = pixie - beweging

Verdeling: loodrecht
Stand van de vingers: evenwijdig

Breng iedere scheiding terug naar de eerste 
lengtegids. 
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Deze syllabus is een initiatief van het Fonds van 
bestaanszekerheid en Febelhair

COPYRIGHT
Het kopiëren van de inhoud van dit exemplaar is
enkel toegestaan mits uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van de uitgever.

EDITIE
voorjaar 2021

REDACTIE
FBZ314 – Febelhair

FOTOGRAAF
xxxxxxxxxx

KAPPER
Bess Uyttendaele

VERANTWOORDELIJKE UITGEVERLE
Febelhair
Martelaarslaan 21 bus 501, 9000 Gent
T 09 223 71 24 - F 09 233 42 19
info@febelhair.org
www.febelhair.org
BTW BE 0453.346.029


