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A sorozatunk elôzô részeiben szó volt az ABC 
Matrix alapszabályairól, most pedig azt mutatjuk 
meg, hogy ezek hogyan kombinálhatóak. A mátrix 
megértése a lehetôségek végtelen számú alkal-
mazását teszi lehetôvé.

1 - 2. rajz
A nyakszirtnél kezdve vegyünk egy részt vízszintesen középrôl, 
egy, a fül mögötti pont felé. Tartsuk a fejet elôre döntve, hogy 
minimalizáljuk a nyak egyenetlenségeit. Fésüljük a hajat az esés 
irányába, és vágjunk egy vonalat a bôrhöz simítva. Vegyük a 
következô részt párhuzamosan az elsôvel, és fésüljük le a hajat 
a bôrre. A hajat biztosíthatjuk a kézfejjel, vagy két ujjal. Bár-
melyik módszert használjuk, tiszta részeket vegyünk, és mindig 
kövessük a segédvonalat. Folytassuk ezt a fejtetôig, megtartva 
az egyenletes feszességet mindegyik szekciónál. Ahogyan az 
egyes részek fejlôdnek, fokozatosan hozzuk a fejet egy egyene-
sebb pozícióba.  
3 - 4. rajz
A tarkón ahhoz, hogy fokozatossá tegyük a formát, vegyünk 
diagonális részeket, aztán a kontúrt használva útmutatóként 
vágjunk egy olyan vonalat, ami tükrözi a szekció szögét. A 
következô részek a fej hátsó része körül forognak, fokozatosan 
egyre vízszintesebbé válva, ahogy a forma fejlôdik.
5 - 6. rajz
Vegyünk egy olyan szekciót, ami magába foglalja a fül elôtti 
részt, húzzuk hátra és folytassuk szögletesen, a következô részt 
magasabbra emelve vágjuk, az elôzô részt útmutatóként hasz-
nálva. A legfelsô területen keresztül vegyünk átlós szekciókat, 
irányítsuk hátra és vágjunk egy vonalat az alatta levô hosszakat 
segítségül hívva. Használjuk ugyanezt a részekre osztó és vágási 
folyamatot a második oldalon is.
7. rajz
A frufru hosszának kialakításához vegyünk olyan szekciókat, 
amik a hajvonal mentén görbülnek.
8 – 9. rajz
Egyeztessük a teljes formát az arc körül, elôrefelé és lefelé fésül-
jük a segédvonalunkra, egészen addig, amíg már a haj nem éri 
el. Ismételjük meg az eljárást a második oldalon is. Készítsük elô 
a hajat a szárításra megfelelô fi nishing terméket használva, és 
szárítsuk meg a hajat diffúzort használva, hogy kihangsúlyoz-
zuk a természetes textúrát. 

Forrás: A cutting hair the Sassoon way. ABC. 

SASSOON ABC
Szakértô: Szabados Irene fodrászmester
Portré: Dala Gábor
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