
ЯК ВИБРАТИ ЗАЧІСКУ НАРЕЧЕНОЇ — ПОРАДИ 

Вибираючи весільну зачіску, дівчата стикаються з певними труднощами. В 

першу чергу наречена піклується про придбання сукні, під яке і підбирають: 

 

• зачіску; 

• макіяж; 

• аксесуари. 

З огляду на особливості вбрання, можна зробити укладку, яка підкреслить 

красу і особливості овалу обличчя, довжину шиї і гордовиту поставу 

красуні. Щоб не допустити грубих помилок при виборі зачіски під певний 

весільну сукню, потрібно прислухатися до порад досвідчених стилістів, 

візажистів і модельєрів. 

Саме вони підкажуть, як домогтися потрібного поєднання і зробити образ 

нареченої по-справжньому урочистим, неповторним, оригінальним і навіть 

унікальним. 

Сучасні дизайнери стверджують, що тільки природність стане справжньою 

окрасою нареченої. 

 



Вони рекомендують дівчатам відмовитися від пишних, багатошарових, 

залитих лаком зачісок і звернути увагу на якісне укладання, що підкреслює 

природну красу пасом. 

Волосся коротке і середньої довжини можна залишити розпущеним, 

прикрасивши їх стразами, крихітними квітами або намистинами. Довгі прямі 

пасма, великі локони і дрібні кучерики збирають в хвіст, роблять зачіску на 

бік, укладають, піднявши і закріпивши на маківці. 

На таких зачісках прекрасно тримається фата або діадема, вінок або ободок. 

МОДНІ ВЕСІЛЬНІ УКЛАДАННЯ ПІД РІЗНІ СТИЛІ НАРЯДІВ 

НАРЕЧЕНОЇ 

Сучасне перукарське мистецтво підпорядковується правилам, яке встановлює 

стрімке століття. 

Більшість дівчат поступово перетворюються в ділових жінок, які не в змозі 

приділяти більшу частину часу створення складних зачісок. Сьогодні і 

весільна мода помітно змінилася. 

Тепер нареченої намагаються не «будувати на голові вежі», залишаючи 

локони (часом створені з використанням накладних пасм) розпущеним або 

зібраними в хвіст. 

Вибираючи зачіску на власне весілля, майбутня наречена враховує: 

 
• особливості форми обличчя; 

• структуру волосся; 

• їх довжину; 

• стиль торжества і самого наряду. 

Якщо дівчина одягне на весілля сукню в грецькому стилі, то їй краще зібрати 

волосся, скріпивши їх обідком або прикрасивши діадемою. Для пишного 

вбрання принцеси знадобиться довга фата, яка закріплена на розпущених або 

зібраних в хвіст волоссі. До такої сукні прекрасно підійде і зачіска, доповнена 

однією або безліччю кісок ажурного плетіння. 

Футболка довге пряме або «русалка» поєднується з укладанням, для якої 

знадобиться зібрати волосся і за допомогою завивки надати зачісці потрібну 



форму. На голові нареченої можна закріпити коротку фату, вуаль або 

капелюшок-таблетку. 

 
В тих випадках, коли майстрові належить робота з волоссям середньої 

довжини, він намагається створити зачіску, не просто підкреслює природну 

красу нареченої, але додає особливу урочистість і ніжність її образу. При 

необхідності багато стилісти використовують накладні пасма, але якщо 

дівчина не бажає змінювати довжину волосся, їх укладають за допомогою 

бігуді і фена. 

Для зачіски, зробленої з довгого волосся необхідні прикраси, в якості яких 

можуть бути використані не тільки діадема, квіти, фата або оформлений 

стразами ободок. Особливою популярністю користуються довгі сережки, 

виконані з стеклярусу, що підкреслюють красу шиї і привертають своїм 

блиском і сяйвом увагу оточуючих. 

В кожному окремому випадку підбирають зачіску індивідуально, взявши до 

уваги побажання дівчини і врахувавши всі перераховані вище нюанси, 

особливо все те, що стосується наряду нареченої. 

ПИШНЕ ПЛАТТЯ 

Традиційне пишну сукню нареченої завжди вважалося істинно царською 

нарядом. 



 
Всі в створеному образі повинно відрізнятися стриманістю, урочистістю. 

Зачіска нареченої в такій сукні в повній мірі відповідає вимогам, пред’явленим 

творцями образу. 

Не варто збирати волосся у хвіст або плести безліч кісок. Локони краще 

залишити розпущеним або зібрати в гладку, акуратну зачіску. 

Розпущені волосся підкреслять вік юної красуні, а сувора зачіска зробить 

наречену постарше ще більш урочистій і жіночною. 

ЗАКРИТИЙ НАРЯД 

Не завжди для весілля шиють пишні сукні з глибоким декольте. Сучасні 

наречені все частіше вибирають наряди закриті, зроблені з щільних тканин, які 

прекрасно зберігають форму і не вимагають особливого догляду. 

Строгий силует, закриті руки і плечі дівчини будуть виглядати не просто 

урочисто, але і святково, якщо зачіска нареченої підкреслить особливість 

форми її обличчя, красу шиї. 

 
Вибравши закрите плаття, наречена вирішує зібрати волосся в акуратну і 

трохи сувору зачіску, не допускаючи випадання окремих пасом. Це: 

• «гуля»; 



• пучок; 

• гладкий хвіст. 

Окрасою послужить біла стрічка у волоссі, ободок або намистини, квіти і 

стрази. При бажанні дівчина завжди може закріпити на волоссі коротку або 

довгу фату. 

З ВІДКРИТИМИ ПЛЕЧИМА, СПИНОЮ 

У всі часи самим жіночним і елегантним вважався наряд з відкритими плечима 

або спиною. Таке плаття робить дівчину не тільки бажаною, а й зворушливо 

беззахисною. 

Щоб привернути увагу оточуючих до прекрасної лінії плечей і довгій шиї, яку 

вінчає акуратна головка, локони і пасма волосся будь-якої довжини збирають 

в пучок або роблять високу зачіску. 

 
Окрасою її послужить діадема. Таку укладання можна зробити як на довгому 

волоссі, так і на пасмах середньої довжини, прикрасивши її фатою або тонким 

обручем зі стразами. Весільна сукня з відкритими плечима, спиною може мати 

будь-яку довжину. Моделі короткі і пишні виглядають не менш привабливо і 

підходять юним красуням. 

Їх зачіска не повинна відрізнятися строгістю стилю. Припустимо випадання 

окремих пасом, які надають образу легкість і зворушливість. Якщо наречена 

вибрала для урочистого дня плаття з відкритою спиною, вона намагається не 



приховувати її під розпущеним волоссям. Локони і пасма збирають в пучок 

або хвіст, який укладають на бік. 

Сукня у грецькому стилі з бретеллю на одну сторону дозволяє прикрасити 

зачіску із зібраних в пишний пучок волосся невеликим квіткою, діадемою, 

декількома тонкими обручами або інший блискучою комбінацією. Повністю 

відкрита спина не повинна бути прихована під фатою або розпущеним 

волоссям. У такому випадку при створенні весільної зачіски потрібно певну 

кількість шпильок або шпильок, щоб зафіксувати локони і пасма, зібрані в 

вузол. Не потрібно яскравих або блискучих прикрас. 

В якості гідного аксесуара чудово підійдуть живі квіти, вставлені в волосся. 

ДОВГА СУКНЯ 

 
Традиційний весільний наряд нареченої — це довга сукня. Головна відмінна 

риса кожної моделі вже не довжина, а фасон. 

Звичайно, пишні нарди для весілля завжди залишаються модними, але сучасні 

наречені все частіше вибирають сукні типу «русалка», «рибка» або пряме в 

грецькому стилі. З таким вбранням гармонійно виглядає зачіска, створена з 

гладко зібраних волосся. 

Підкреслити стрункість стану дівчини можна за допомогою ажурною коси, в 

яку вплітають квіти або намистини. 

КОСТЮМ БРЮК 

Сучасна мода диктує свої умови і правила. Сьогодні все більше набирає 

популярність брючний костюм, який нареченої використовують в якості 

весільного вбрання. 

Складається такий костюм з: 

 

 



• топа; 

• сорочки; 

• блузи; 

• брюк широких; 

• «дудочек»; 

• кльош. 

Для пошиття костюма використовую найрізноманітніші тканини: від легких і 

повітряних органзи і шифону до парчі і атласу. В якості додаткової деталі 

стилісти часто рекомендують скористатися піджаком або приталені жакети. 

Наречена в брючному костюмі завжди виглядає стильно і елегантно. Вона 

може відмовитися від такого обов’язкового аксесуара, як фата, віддавши 

перевагу капелюсі з широкими полями. 

КОМБІНЕЗОН 

Ще один безпрограшний варіант сучасного весільного наряду — комбінезон. 

Саме він завоював серця сучасних молодят. Такий костюм являє собою вдале 

поєднання стилю, елегантності, строгості і жіночності. Як і у випадку з 

брючним костюмом можна відмовитися від використання кольє і сережок. 

Досить красивих браслетів на зап’ястях. 

Весільна зачіска під брючний костюм відрізняється від всіх інших способів 

укладання волосся дівчини тим, що сам наряд передбачає свободу рухів. Це 

означає, що волосся не будуть заважати винуватиці торжества танцювати і 

рухатися, зачіска повинна підкреслити строгість костюма і вдало вписується в 

створений образ на весіллях в стилі ретро або американської вечірки. У будь-

якому вбранні наречена повинна виглядати жіночно, ніжно і трепетно, а 

правильно підібрана зачіска допоможе зробити образ завершеним. 

А-СИЛУЕТ 

Плаття А-силуету підходять всім нареченим незалежно від віку, зросту і 

статури. Щоб візуально збільшити зріст дівчини, одягненої в таке весільне 

плаття, потрібно зібрати її волосся на маківці в «кінський» хвіст або щільний 

вузол. 

Високі красуні можуть дозволити собі розпустити по плечах великі локони або 

зробити зачіску на бік. У будь-якому випадку укладання повинна відповідати 

тематиці свята, доповнювати створений майстрами образ, підкреслювати 

жіночність нареченої. 

 



Вибір зачіски заснований на її поєднанні з фасоном сукні, точніше, з 

особливостями декольте. Якщо наречена обрала сукню з відкритим декольте, 

то їй варто знати, що для таких моделей підходять зачіски, створені з кіс 

різного (найкраще ажурного) плетіння. Із закритим декольте прекрасно 

поєднуються: 

• пучок; 

• вузол; 

• хвіст. 

Головне, щоб поглядам оточуючих була відкрита шия дівчини і видно 

підібрані аксесуари у вигляді довгих сережок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


