Anne Thoumieux
Fotografie Brigitte Baudesson

het kapselboek

42 STAP-VOOR-STAP-KAPSELS VOOR JOU EN JE VRIENDINNEN

FGO_KAPSELBOEK_BINNENWERK3.indd 1

04/04/17 12:19

Oorspronkelijke titel: Coiffures sur Mesure © 2014 Marabout (Hachette Livre)
© 2015 Nederlandse vertaling Manteau / WPG Uitgevers België nv

Deze uitgave: © 2017 SU Books, een imprint van WPG Uitgevers België nv,
Rijnkaai 100/A11, B-2000 Antwerpen.
www.wpg.be - info@wpg.be

Vertegenwoordiging in Nederland
WPG Media

Wibautstraat 133, 1097 DN Amsterdam
Postbus 1050, 1000 BB Amsterdam
Teksten: Anne Thoumieux

Fotografie kapsels: Brigitte Baudeson, met de medewerking van Saint Algue (Coiffeurs
Visagistes & Eco Responsables)

Maquillage: Soo-Yeon & Yunjug Heo

Accessoires: ASOS, Claire’s en Headband.fr
Kleding: American Vintage

Vertaling: Felice Portier/Vitataal

Bewerking vertaling voor deze uitgave: Liesbeth Elseviers

Vormgeving en illustraties: Ruthje Goethals – www.ruimle.com

Fotografie tips Yelien, Emma, Ellen, Eline, Kato: Ruthje Goethals – www.ruimle.com

De illustraties van de For Girls Only! characters zijn gebaseerd op een concept van Cécile
Hudrisier, met toestemming van Cécile Hudrisier.

Het sjabloon van de strik van Yelien is gebaseerd op het gratis sjabloon van Kiki and
Company – www.kikicomin.com

Accessoires van p. 38, 56, 74, 92 en 110 uitgewerkt door Ruthje Goethals,
Caroline Van Godtsenhoven en Liesbeth Elseviers

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op
welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van de uitgave werd besteed, kan de redactie
of de auteur noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die
zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze publicatie zou kunnen voorkomen.
ISBN 978 90 02 26310 1
D/2017/0034/59
NUR 214

FGO_KAPSELBOEK_BINNENWERK3.indd 2

04/04/17 12:19

Knotjes Vlechten

Haarbandjes

Accessoires
KRULLEN EN KROESHAAR

STEIL HAAR
PARTY TIME!
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het kapselboek

Het is fijn om je mooi te maken, tips uit te wisselen met vriendinnen en te
experimenteren met verschillende stijlen. In dit boek vind je 42 manieren om
je haar te stylen en ze worden allemaal stap voor stap uitgelegd. Zo kun je veel
ideeën opdoen en gemakkelijk van stijl wisselen. Er staan eenvoudige kapsels in
die je in een paar handelingen uitvoert, maar ook kapsels die wat meer oefening
vragen. Het boek staat vol nuttige tips en je vindt op p. 128 ook een handige
woordenlijst plus een overzicht van alle haarproducten die je nodig hebt.
Haal snel je vriendinnen, ga aan de slag met dit boek en test de kapsels op
elkaar uit. En als kers op de taart krijg je van Kato, Yelien, Emma, Eline en Ellen
een heleboel supertips!
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WAT IS HET BESTE VOOR JE HAAR,
KAMMEN OF BORSTELEN?

Of je nu borstelt of kamt, het is eigenlijk vooral belangrijk dat
je het zorgzaam en rustig doet.
Knopen krijg je makkelijk uit je haar met een kam.
Gebruik daarvoor het best een grove kam, zo’n kam met tanden
die ver uit elkaar staan. Ook om je haar door te kammen gebruik je
liefst een grove kam. Een kam met fijne tanden gebruik je vooral
om kapsels te maken en je haar in model te brengen.
Begin altijd onderaan met kammen. Kam eerst voorzichtig
de knoopjes uit je haar. Pas als je haar knoopvrij is,
kun je van boven naar beneden beginnen te kammen of
kun je beginnen te borstelen.
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KAPSELS
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knotjes
De donut 10

De donut met vlechtjes 12
De lage knot 14
De gevlochten knot 16
De gevlochten wrong 18
De romantische knot 20
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Knotjes...

zijn superelegant en iedereen staat er mooi mee.
Je kunt kiezen voor een simpel knotje voor een doordeweekse dag
of juist voor een heel speciale knot:
met een knot zit je altijd goed, of dat nu op school,
op het verjaardagsfeest van je beste vriendin…
of op een slaapfeest is! Romantisch, losjes, chic of strak?
Kiezen is het moeilijkst... En anders probeer je ze toch
gewoon allemaal?
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DE DONUT
De knot van een elegante ballerina,
hoog op het hoofd en mooi vol dankzij
de synthetische knotrol die aan de
binnenkant verstopt zit.

MOEILIJKHEIDSGRAAD
DIT HEB JE NODIG

Een donut (knotrol) van synthetisch
schuim, twee elastiekjes,
postichenaalden.

TIP

Als je vrij kort haar hebt,
kun je het van tevoren met lak
bespuiten, zodat het beter blijft
zitten en er geen plukken
losschieten.
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1 Maak een hoge paardenstaart en doe er een elastiek om.
2 Haal de paardenstaart door het gat van de donut.
3 Verdeel het haar rondom over de donut, zodat je die niet meer ziet.
4 ind een elastiek om de bedekte donut.
B

5 Wikkel het losse haar om de onderkant van de rol en zet het vast met speldjes.

4

5
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de donut met vlechtjes
De gevlochten versie van
de eenvoudige donut.

MOEILIJKHEIDSGRAAD
DIT HEB JE NODIG

Een borstel, een donut of knotrol,
een elastiek, een paar kleine
elastiekjes (om de vlechtjes vast
te maken), postichenaalden.

TIP

Bepaal aan de hand van je
haarlengte of je de laatste pluk
het best naar voren of naar achteren
kunt draaien om de uiteinden
te verbergen.
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1 Maak een heel hoge paardenstaart en maak er zes tot zeven kleine vlechtjes in.
2 Haal de paardenstaart door het gat van de knotrol.
het haar om de knotrol heen, zodat je die niet meer ziet.
3 VerdeelVerdeel
de vlechtjes gelij kmatig over de bovenkant.
4 Zet het haar nu met een elastiek om de knotrol vast.
haar om de onderkant van de knot
5 Wikkel hetenloshangende
zet het vast met postichenaalden.
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