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Lindsay
KAPSEL
Dit model kwam binnen met een lange boblijn. De lengte is grotendeels behouden, maar er is
wel wat gelaagdheid in het haar aangebracht. Om echter de gewenste skunkkleuring te kunnen
aanbrengen, was het belangrijk dat de eerste lengtelaag ergens zou eindigen tussen de mond en
de kin: anders zou het effect letterlijk niet uit de verf komen. Het haar is daarom in een hoek van 45
graden naar achteren geprojecteerd met een vaste gidslijn, voor een zacht verloop naar de langere
lijn aan de voorkant.

STYLING
Vanuit de vorige basisstyling is wat dry texture spray in het haar gespoten (vooral bij de aanzet) om
het meer body te geven. Daarna was het: upside down! Dat wil zeggen dat het haar ondersteboven
werd gehouden en dat met de handen wat molding paste door het haar is gekneed. Met een soepele
swing is het haar daarna weer naar achteren gezwiept, waar het met de handen in model is
gebracht. Een beetje medium hold hairspray geeft tenslotte nog een beetje meer volume.
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Tristan
KAPSEL
Het ‘matje’: wie herinnert het zich niet? Het is weer terug als inspiratiebron, maar dan wel wat
verfijnder en hipper dan toen. Kijk maar naar het kapsel van dit model. De langere lengtes in de nek
zijn er zeker, maar de zij- en achterkanten sluiten daar meer op aan. Daarvoor is eerst al het haar
naar boven geprojecteerd en geknipt, waarbij de zij- en achterkanten zijn meegenomen. Daarna is
het haar in de natuurlijke valling licht naar voren geprojecteerd en is de contourlijn korter gemaakt
om hem vloeiend te laten aansluiten op de vorm van het gezicht.

STYLING
Permanenten voor meer volume: ook (jonge) mannen weten de salon daar weer voor te vinden! Bij
het model is dat echter niet nodig, want die heeft deze mooie krullen van zichzelf. Voor een flexibele
styling is alleen wat krullencrème gebruikt na het wassen. Daarna is het met een diffuser gedroogd
voor een natuurlijke uitstraling en verder niet gefinisht.
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Linda
KAPSEL
Dit model kwam binnen met een boblijn. Geheel in stijl met de uit-gangspunten van BOOGIE is de
lengte bij de nek behouden, evenals de lengte bij de oren. Maar dan wel zó geknipt en gesneden,
dat het lekker kneedbaar is, zodat je er veel kanten mee uit kunt. De ponypartij is met de schaar
diep en scrunchy ingeknipt.

STYLING
Na het wassen is wat zoutspray over het haar verdeeld en is het geföh-nd met de handen, waarbij de
vingertoppen goed over de hoofdhuid gingen. Op die manier kan de zoutspray goed zijn werk doen
en wordt het haar stugger bij de aanzet, voor meer volume. Daarna is het haar lekker plukkerig
gemaakt met een taffy. Dat is een soort clay wax die de verstevigende eigenschappen van een klei
combineert met de glans van een was. The best of both worlds!
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Tristan
KLEUR
In de natuurlijke haarkleur is een aantal dikke lokken opgedraaid. Daarvan zijn alleen de buitenkanten op gevoel iets opgelicht met
een blondering die tien minuten heeft ingewerkt.

STYLING
Voor deze styling is na het wassen een zoutspray over het haar verdeeld. Dat geeft wat meer
stugheid en volume. Vervolgens zijn met een spijkerborstel de krullen eruit geföhnd, via een soort
kambeweging. Omdat krullend haar meer de neiging heeft om te pluizen, is het haar daarna nog
met een beetje stylingcrème op de vingers gemodelleerd.
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Dave
KAPSEL
Ook bij dit model zie je de vollere contouren die zo kenmerkend zijn voor deze collectie. Alleen zijn
deze niet bot afgeknipt, maar ingesneden voor een wat subtieler effect. De bovenlengtes van dit
kapsel zijn langer gelaten en lopen diagonaal voorwaarts toe in lengte, waarbij de vierkante vorm
behouden is – als je de ‘hoeken’ zou weghalen, zou de vorm te vrouwelijk worden. De kruin sluit
vloeiend aan op de achterzijde: geen disconnectie dus.

STYLING
Na het wassen is een mousse door het haar verdeeld. Daarna is het met de handen in model
geföhnd, waarbij goed met de vingertoppen over de hoofdhuid is gegaan, zodat het haar daar
recht(er) op komt te staan, voor meer volume. Voor de nonchalante kuif naar achteren is wat
molding paste gebruikt. Even opwarmen in de handen, hoofd ondersteboven houden, lekker door
het haar kneden en vervolgens modelleren. That’s all!

