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Oci

Recollits per a nadal
Ara que s'acosten  les festes nadalenques i tothom
s'arregla una mica més, us proposem un recollit per
tal  de  complementar  els  vestits  de  festa.  Hi  ha
moltes  menes  de  recollits que  es  poden  fer  per
nadal, fàcils i ràpids.  Us en descriurem un pas a
pas.

El recollit que us proposem és per algú que tingui el
cabell llarg.

Per aconseguir aquest pentinat primer cal, tenir els
estris necessaris que són:

  - un assecador

  - una planxa / tenalles de cabell

  - una pinta fina

  - laca en esprai

  - clips 

 

1. Primerament,  cal  rentar-se  el  cabell
preferentment amb sabó de queratina.

2. Després el desenredem i l'escardussem.

3. Seguidament,  assequem el  cabell,  cap  a
capa perquè no quedi humit.

4. Quan el cabell està totalment sec, l'agafem
una altra vegada capa a capa i comencem a
fer  tirabuixons,  llevat  de la  part  superior
del cabell.

5.  Com es fan els tirabuixons?

Hi ha diferents tipus de tirabuixó, depenent
del volum del cabell,  de  l'amplada que  li
vulguem  donar  al  rínxol  i  a  partir  d'on
vulguem començar. 

Nosaltres hem escollit  fer  el rínxol  en un
cabell fi,  aleshores farem el tirabuixó amb
més quantitat de cabell.

Per fer el bucle cal agafar el cabell capa  a
capa començant des d'  abaix. Una vegada
agafat un tros de cabell, el divideixes en
trossos més grans o més petits depenent de
com t'agradi més.

Una vegada  agafat  el  tros  de cabell  pots
agafar  la  planxa  que  es  el  mètode  més
complicat que consisteix en agafar el cabell
des de l'arrel el planxes uns centímetres i
després  comences  a  girar  la  planxa  (  ho
pots fer de manera interior, exterior, recte
i  girat  )  de  manera  suaument.  L'altre
mètode  de  fer-ho  és amb  les  tenalles,
només cal agafar un tros de cabell el poses
dins  i el  deixes  menys  de  30  segons  i  el
tirabuixó ja està llest.

      6. A la part superior del cabell hem de          
escardassar-lo, de manera que quedi amb
molt volum.

Seguidament dividirem la part superior en
tres capes, agafarem la pinta i començarem
per  la  primera  capa,  amb  la  pinta  fina
comencem de  dalt  cap  abaix  i  així
consecutivament,  fins  que  quedi  amb
volum,  i  això ho  fem amb  tota  la  part
superior  del  cap.  Una  vegada  acabada  la
capa la fixem amb laca tenint en compte la
textura del cabell.

7.  L'últim  pas  consisteix  en  agafar  les
grenyes del davant i ajuntar-les amb les del
darrera amb clips.

 I perquè el teu pentinat sigui únic al nadal, pots
posar-t'hi algun detall i el personalitzaràs!


