
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ 

КЛАСИЧНИХ ЧОЛОВІЧИХ СТРИЖОК

ФЕЙД

АНДЕРКАТ



ФЕЙД

ВІД АНГЛ. «FADE» -

ПОСТУПОВЕ

ЗНИКНЕННЯ, ПЕРЕХІД

- ЦЕ УНІВЕРСАЛЬНА

ТЕХНІКА, ЯКУ МОЖНА

ЗАСТОСОВУВАТИ, ДО 

БУДЬ-ЯКОЇ КОРОТКОЇ

ЧОЛОВІЧОЇ (І НЕ 

ТІЛЬКИ) СТРИЖКИ.



ТЕХНІКА ФЕЙД – ЦЕ  СТВОРЕННЯ НЕЧІТКОГО 

«ДИМЧАСТОГО» ПЕРЕХОДУ 

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.



ВИДИ ФЕЙДА

НИЗЬКИЙ ФЕЙД

 Не підійде, якщо є
нерівності на шкірі голови

 Перехід від довгого до 
короткого волосся
починається в 
нижньопотиличній зоні. 
Барбер починає
зістригати волосся дуже
низько, майже біля самої
шиї, а потім, у міру
просування нагору, 
довжина поступово
збільшується, переходячи
в обрану стрижку.



СЕРЕДНІЙ АБО КЛАСИЧНИЙ ФЕЙД

 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.

 Виглядає лаконічно, 
підходить як офісним
працівникам, так і
спортсменам



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. 
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.



ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ФЕЙДА

 Вимагає дуже високого рівня майстерності, 

так як виконується ножицями (простими та 

філірувальними), бритвою та гребінцем без 

використання машинки.



АНДЕРКАТ

 Стрижка Андеркат (від англ. «Undercut» - підріз) 
увійшла в моду ще в 20-х роках XX століття. Стрижці
Андеркат майже 100 років. Першими її стали носити
британські солдати в період Першої світової війни, 
потім інші військовослужбовці також. Американські
хіпстери поширили стрижку далі вже до наших часів.



ОСОБЛИВІСТЬ ТЕХНІКИ АНДЕРКАТ- КОНТРАСТНИЙ 

ЧІТКИЙ ПЕРЕХІД,

- ВІДСУТНІСТЬ ПЛАВНОСТІ , МІЖ ДОВГИМ ТА 

КОРОТКИМ ВОЛОССЯМ. 

 одна зі стрижок, що відносяться до довгих видів 

чоловічих зачісок.

 Верхнє довге волосся як би шапкою накриває коротку

скроневу та потиличну частини голови.

 Являє собою короткі скроні і подовжену акуратну 

тім’яну зону. 



ВИДИ АНДЕРКАТА

 Видів Андерката не 

багато, і

відрізняються вони 

лише довжиною

основного масиву

волосся і їх типом. 

База Андерката

залишається

контрастною.



КОРОТКИЙ АНДЕРКАТ

 - той самий «оригінал» 
Першої світової війни. 
Короткі скроневі зони «під
одиницю», а верхня частина
не дуже довга, в основному 
з укладанням на бік. 
Відмінне доповнення такого 
варіанту - доглянута щетина. 
Короткий вид також
називається Мілітарі, і
підходить до однойменного
стилю.



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



КОМУ ПІДХОДИТЬ?

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 - також відмінно підійде
короткий Андеркат;



 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.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!)


