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Asymmetrische snit: 1/ Maak een 
afdeling van de hoek van de wenkbrauw 
tot achter het oor (linkerkant) 2/ Maak 
een afdeling van de buitenhoek van de 
wenkbrauw tot op de hoogte van de kruin 
(rechterkant).
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3/ Maak een afdeling van achter 
het linkeroor tot de afdeling aan 
de rechterkant en blijf 2 cm boven 
de kruin.

02
4/ Maak een afdeling van de achter-
kant rechts richting achterkant van 
het oor.

03

5/ Maak een afdeling achteraan, 
die het einde van de twee zij-
scheidingen met elkaar verbindt 
(het resultaat is licht diagonaal).

04
De snit aan de linkerkant: neem 
een eerste diagonale scheiding, 
hou de vingers tegen de wortels 
en knip. Na de 2e scheiding ga je afwis-

selen met verticale scheidingen.
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06

Verder wissel je de scheidingen af tot de 
achterkant van de zone.

07

De rechterkant: met behulp van 
je knipkam en schaar.

08 De zone bovenop het hoofd 
losmaken, bevochtigen en kammen 
naar rechts. Maak een fijne horizontale 
scheiding links. Neem een fijne kniplijn 
aan de zijkant, zorg voor spanning en 
een horizontale snit.

Knip zo verder over de hele zone: de 
scheidingen, de spanning en de snit blij-
ven horizontaal en elke scheiding volgt 
de eerste kniplijn. Belangrijk: rond de 
snit niet af richting voorhoofd.
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10
Maak een horizontale scheiding ter 
hoogte van het midden van de linker 
wenkbrauw. Knip de afdeling horizon-
taal terwijl je een verticale spanning 
uitoefent.
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12

Zet het werk zo verder met behulp van 
de scheidingen in de vorm van een 
'sinaasappelpartje'.

Bewaar een verticale spanning en een 
horizontale snit over de volledige zone 
bovenaan het hoofd.

13 14
15

STEP BY STEPSTEP BY STEP

Maak de zone van de kruin los. Neem 
een fijne lok als gidslijn in het midden van 
de zone bovenaan het hoofd. Maak een 
verticale afdeling op de kruin en knip de lok 
evenwijdig met de scheiding.
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Gebruik scheidingen in de vorm van 
een 'sinaasappelpartje'.

Kam de haren volgens de natuurlijke val en 
knip zodat beide kanten met elkaar worden 
verbonden.

Maak de zone van de nek los met behulp van licht  
diagonale scheidingen en knip de haren met de vingers 
tegen de wortels gedrukt. Werk af en breng textuur op  
de droge haren.


