
ФЕЙД 

Стрижка Андеркат в поєднанні з технікою Фейд 

Фейд (від англ. «Fade» - поступове зникнення, перехід) - це універсальна 

техніка, застосовна, в принципі, до будь-якої короткої чоловічий (і не тільки!) 

стрижки. Зачіскою «мілітарі» це називалося в 40-х роках в США, де її і придумали  

перукарі. Через десятиліття у популярність увійшов рок-н-рол: Бітлз і Елвіс ввели 

в моду своє довге волосся і помпадур, від чого Фейд, як додаток до коротких 

стрижок просто напросто забули. Повернення Фейда не довелося довго чекати. У 

80-х в моду увійшов хіп-хоп, а в 90-х Фейд почали використовувати в різних 

стрижках вже як техніку. 

Це техніка, при якій створюється нечіткий «димчастий» перехід від 

короткого волосся на потилиці до будь-якої бажаної довжини на маківці. З 

використанням цієї техніки виконуються майже всі сучасні стрижки, які 

передбачають перехід від короткої до середньої довжини волосся. 

Головне - плавні переходи і точні лінії окантування, які притаманні Фейду 

сьогодні. 

На даний момент багато хлопців та чоловікив вибирають стрижки з технікою 

Фейд. Це красиво і практично в повсякденному житті: на укладанні скроневої 

частини заощаджується величезна кількість часу, так як вона буде в ідеальному 

стані після стрижки близько 2-3 тижнів. Вибір багатьох і універсальність цієї 

техніки очевидні: нечіткий перехід від короткого волосся на потилиці до будь-

якої довжини на маківці, яка і становить вже саму стрижку. 

Підходить для будь-якого типу, довжини волосся, стилю одягу 

Види фейда  

Види Фейда можна розрізнити по зонах переходу від короткого волосся до 

більш довгого. Всього їх 5, але міксувати їх між собою ніхто не забороняє. 



Низький Фейд  

Не підійде, якщо є нерівності на шкірі голови 

Плавний або різкий перехід - вирішувати вам. 

Головне, що перехід від довгого до короткого 

волосся починається в районі потилиці. Барбер 

починає зістригати волосся машинкою дуже низько, 

майже біля самої шиї, а потім, у міру просування 

нагору, довжина поступово збільшується, 

переходячи в обрану стрижку. 

Середній або класичний Фейд 

Виглядає лаконічно, підходить як офісним 

працівникам, так і спортсменам 

Волосся з боків і ззаду знімаються дуже 

коротко, перехід починається над вухами - 

«посередині» - звідси і назва. Також класичним його 

називають через минуле: в основному так стригли 

військових. 

Високий Фейд 

Важливо, як виглядає шкіра голови і чи збігається її колір з кольором шкіри 

обличчя. 

Передбачає контраст між коротким волоссям 

з боків і довгими на маківці. Різкий перехід 

починається і тут же закінчується вище 

скроневих виступів. Все, що нижче, стрижеться 

коротко або ж виголюється «під нуль». Лінія 

переходу проходить приблизно в 5-ти сантиметрах від маківки. 



Подовжений Фейд 

Напевно найпопулярніший в цьому сезоні. При такому виборі коротке 

волосся нижче середини голови плавно переходять в стрижку «під нуль». Схожа з 

Андеркатом, але різниться плавністю переходу на скронях. Дуже добре 

поєднується з бородою. 

Інструменти для виконання Фейда 

Вимагає дуже високого рівня майстерності, так як виконується ножицями 

(простими та філірувальними), бритвою та гребінцем без використання машинки. 

Типи обличчя, яким підійде Фейд 

Професіонали радять Фейд людям з широкими вилицями, квадратної форми 

обличчя і активним способом життя. Фейд ножицями або подовжений можна 

зробити під будь-яку форму обличчя, при належному досвіді і підході барбера до 

стрижки. Наприклад, техніка низький Фейд відмінно поєднується з зачіскою 

екзекьютів: широкий проділ на бік підійде чоловікам в ділових костюмах. 

Напівбокс в поєднанні з технікою Фейд відмінно виглядає на активних молодих 

людях. 

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ПРИ ВИБОРІ ФЕЙДА 

Практична і красива техніка, що робить зачіску оригінальною 

Ритм життя. При великій завантаженості на роботі, або величезної кількості 

справ підбираються стрижки, які не потребують довгого догляду і укладання. Топ 

Нот (Пучок) укупі з Фейдом виглядає презентабельно і стоїть в першій трійці 

найпопулярніших зачісок останніх років. 

Овал обличчя. Для круглого обличчя підбирається зачіска з багатошаровими 

рівнями. Наприклад, Кроп, який також відмінно поєднується з технікою Фейд. 

Для овальної, «витягнутої» форми особи візуально підійде Напівбокс або Каре, 

які також пропонуються з різними техніками Фейд. 



АНДЕРКАТ 

Стрижка Андеркат (від англ. «Undercut» - 

підріз) увійшла в моду ще в 20-х роках XX 

століття і, перш за все варто відзначити, що 

вона виразно витримала перевірку часом. 

Стрижці Андеркат майже 100 років. Першими 

її стали носити британські солдати в період 

Першої світової війни. Потім «моду», але 

здебільшого універсальність, перейняли і 

бійці німецької сторони. Приблизно в той же 

час з'явилася такий собі рух «preppy» (від англ. Preparatory - підготовка) - певні 

рамки в зачісці та стилі для вступників до вузів молодих людей. Ще пізніше, в 30-

х роках, Андеркат став відмінною рисою ще однієї молодіжної організації 

«Гітлерюгенд» (Hitlerjugend). А в середині 40-х кожен, хто якимось чином 

ставився до світських кіл Німеччини, носив Андеркат. Пояснюється це 

акуратністю стрижки. Американські хіпстери поширили стрижку далі вже до 

наших часів. 

Андеркат - одна зі стрижок, що відносяться 

до довгих видів чоловічих зачісок. Являє собою 

короткі скроні і подовжену акуратну тім’яну зону. 

Але відмінна риса - відсутність плавності. Верхнє 

довге волосся як би шапкою накриває коротку 

скроневу частину голови. 

Популярність Андерката обумовлена ще й 

тим, що відмінно виглядає на будь-якому типі 

волосся 

Особливості, види та підбір Андеркату 



Видів Андерката не багато, і відрізняються вони лише довжиною основного 

масиву волосся і їх типом. База Андерката залишається контрастною. 

Короткий - той самий «оригінал» Першої світової війни. Короткі скроневі 

зони «під одиницю» - за ними дуже легко доглядати, а верхня частина не дуже 

довга, в основному з укладанням на бік. Відмінне доповнення такого варіанту - 

доглянута щетина. 

Класичний Aндepкaт - довжина тім'яної зони середня, укладається назад. 

Aндepкaт на бік - середній, короткий або подовжений варіант, покладений в 

бік по проділу. Довгий чубчик, довжина становить приблизно 18 см 

Короткий вид також називається Мілітарі, і підходить до однойменного 

стилю. 

Андеркат в середені тім’яної зони має довжину волосся біля 8-см.  

Стрижка Андеркат має адаптивність навіть під спортивний варіант - це 

залежить від висоти лінії, яка голиться на потилиці. 

За рахунок контрастності стрижки, вона відмінно підходить тим, кому 

потрібен додатковий об’єм волосся. 

Андеркат підійде клієнту, якщо у нього: 

- Пряме і скловидне волосся; 

- Щодня є час на укладку та догляд за зачіскою; 

- Є фінанси і, знову ж таки, час на систематичне відвідування 

барбершопа для підтримки стрижки; 

- Кругле або квадратне обличчя - Андеркат відмінно витягує анфас. 

- Трикутна або овальна форма - вам відмінно підійде короткий 

Андеркат; 

Хороший майстер зробить стрижку Андеркат і на кучерявому волоссі, проте 

така стрижка точно буде вимагати до себе багато уваги. 



 


