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2 cách tự cắt tóc mái thưa kiểu Hàn Quốc cực xinh

Tóc mái thưa không chỉ giúp khuôn mặt trẻ trung lên trông thấy mà còn bổ

sung nét mềm mại, duyên dáng cho diện mạo. Nếu muốn sở hữu kiểu tóc mái

đang "làm mưa làm gió này", chị em hãy thực hiện theo các bước đơn giản

dưới đây nhé!

Tóc mái thưa (mái mưa) vốn là kiểu tóc mái đặc trưng của phụ nữ xứ sở kim chi.

Không cầu kỳ, phức tạp, chỉ vài lọn tóc mái mềm mại đã đủ làm nên sự duyên

dáng và dịu dàng cho phái đẹp. Nếu như tóc mái bằng là đại diện cho sự nhí nhảnh,

tinh nghịch, mái chéo là sự yêu kiều thì mái thưa lại là mẫu tóc đem đến sự tươi

trẻ tuyệt vời cho chị em.

Không cần quan tâm bạn bao nhiêu tuổi, khuôn mặt dáng gì, tóc mái thưa sẽ hô

biến gương mặt bạn trở nên trẻ trung đến bất ngờ.

Trong thời đại ngày nay, khi nhu cầu làm đẹp ngày càng cao, các trào lưu làm đẹp

cũng đua nhau "nở rộ" thì tóc mái thưa vẫn được rất nhiều bạn gái ưa chuộng. Bạn

có thể thử nhiều phong cách làm đẹp, nhưng đối với một mẫu tóc mái nhiều ưu

điểm và không kén khuôn mặt như tóc mái thưa thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ khó

lòng mà bỏ qua được.

Tóc mái thưa có ưu điểm gì

Ưu điểm của tóc mái thưa khá nhiều như: tóc dễ tạo kiểu, dễ chăm sóc, hợp nhiều

dáng mặt, vừa có nét nhí nhảnh của tóc mái bằng lại vừa đem đến vẻ kiều diễm

như tóc mái chéo, không hề bức bí và nặng nề. Không những thế, bất kỳ khi nào

cảm thấy nóng, bạn có thể dễ dàng vuốt tóc sang một bên sẽ tạo thành kiểu

chéo rất thú vị.

Để có được kiểu tóc mái thưa hợp mốt này, bạn không cần phải đầu tư chi phí hay

thời gian tại các salon tóc, chỉ với một chiếc kéo, thun buộc tóc và chiếc lược là

bạn đã có thể có ngay tóc mái thưa cực đẹp rồi. VnDoc xin gửi đến chị em hai kiểu
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cắt tóc mái thưa tại nhà, đơn giản và đẹp. Cùng tham khảo 2 cách tự cắt tóc mái

mưa cực nhanh, cực đẹp chỉ qua vài bước nhé!

Cách 1:

Chuẩn bị: Kéo, thun buộc tóc

Bước 1: Bạn lất một lọn tóc nhỏ ở chính giữa trán sao cho chân của lọn tóc tạo

thành hình mũi tên đối xứng như hình 1. Sau đó, bạn cột gọn lọn tóc này lại, phần

tóc còn lại búi gọn gàng.

Bước 2: Dùng kéo cắt thẳng qua lọn tóc buộc trước trán. Lưu ý, bạn cần cắt tóc dài

qua lông mày một chút vì tóc mái ngắn hơn lông mày sẽ tạo cảm giác cũn cỡn.
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Bước 3: Sau khi cắt lần 1, nếu tóc vẫn hơi dài bạn có thể cắt đi một chút (nhưng

vẫn phải đảm bảo độ dài tối thiểu là chạm lông mày).

Bước 4: Bỏ chiếc thun buộc tóc là bạn đã có ngay tóc mái thưa đậm chất Hàn rất

đáng yêu.

Cách 2:

Chuẩn bị: Kéo, lược, máy uốn tóc

Bước 1: Lấy 1 lọn tóc ở chính giữa đầu sao cho chân tóc tạo hình mũi tên đối

xứng.
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Bước 2: Dùng kéo tỉa dần tóc cho đến khi tóc có độ dài qua lông mày một chút.

Bước 3: Sử dụng máy để uốn nhẹ phần tóc này, nên uốn theo 1-2 lọn tóc dài hai

bên để tăng độ mềm mại cho khuôn mặt.

Sau ba bước đơn giản, bạn đã có ngay kiểu tóc mái thưa rất dịu dàng, giúp các

nàng ghi điểm về độ sành điệu và nét nữ tính.

Bất cứ khi nào bạn gái cũng có thể tạo kiểu tóc mái mưa duyên dáng này, từ đi

chơi, dạo phố, hẹn hò cho đến tiệc tùng, dự sự kiện. Nào hãy mạnh dạn thay đổi

diện mạo bằng mẫu tóc này, bạn còn chần chừ gì nữa.


	Cách 1: 
	Cách 2:

