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MUSTA	  ON	  UUSI	  MUSTA.	  IT	  looks	  saa	  inspiraationsa	  muodista	  ja	  muotimaailmasta.	  Mm.	  Alexander	  Wang,	  
Marc	  Jacobs,	  Giorgio	  Armani	  esittelivät	  syys/talvimallistoissaan	  mustanpuhuvia	  lähes	  goottimaisia	  
vaikutteita.	  Nykyajan	  supermalleilla	  ja	  julkkiksilla	  on	  mustat	  hiukset:	  Mallit	  Anna	  Cleveland	  ja	  Kendall	  
Jenner	  ja	  DJ	  Mademoiselle	  Yulia.	  Musta	  sekaisena	  tai	  laineikkaana	  on	  uusi	  hiustrendi,	  joka	  valloittaa	  
muotimaailman.	  	  

Toinen	  valloillaan	  oleva	  trendi	  on	  Kupari.	  Catwalkilla	  mm.	  Bottega	  Veneta,	  Thornton	  esitteli	  malleillaan	  
kuparisia	  kutreja.	  Muusikko	  Florence	  Welch	  ja	  Hollywood	  tähdet	  Julianne	  Moore,	  Amy	  Adams	  ja	  Emma	  
Stone	  ovat	  kestosuosikkeja	  punaisten	  hiusten	  puolestapuhujiksi.	  Kupari	  on	  kauden	  suosikkiväri	  
hollywoodissa	  ja	  muotilavoilla.	  	  

Leikkauksissa	  polkka	  porskuttaa	  edelleen	  ja	  nyt	  hieman	  sekaisena	  rennosti	  laineilla	  ja	  jopa	  feikattuna.	  
Sienna	  Miller,	  Jennifer	  Lopez	  ja	  Vanessa	  Hudgens,	  ovat	  polkkafaneja.	  Todella	  syvä	  sivujakaus	  on	  
polkkalookin	  uusin	  virtaus.	  Näin	  paksummalle	  puolelle	  tehdään	  lainetta	  ja	  ohuempi	  sivu	  sujautetaan	  korvan	  
taakse.	  Polkkatrendissä	  sivutaan	  myös	  20-‐luvun	  superlyhyttä	  polkkatrendiä.	  Muotoilussa	  wet	  look	  pitää	  
pintansa.	  Pitkissä	  hiuksissa	  myös	  wet	  look	  on	  IN	  ja	  hiusten	  pituus	  onkin	  nyt	  superpitkää.	  Beyonce	  ja	  Ariana	  
Grande	  ja	  jopa	  Botticellin	  Venus	  ultimaattisena	  esikuvana	  pitkille	  hiuksille.	  	  

Pitkien	  hiusten	  "non-‐hair"	  tai	  ”French	  Girl	  Hair”	  -‐look	  on	  nousemassa	  main	  stream	  -‐trendiksi.	  Tämä	  trendi	  
on	  kaikkien	  pitkätukkaisten	  unelma.	  Periaatteessa	  hiukille	  ei	  tehdä	  mitään.	  Niissä	  on	  hyvä,	  siisti	  väri	  ja	  ne	  
on	  harjattu.	  Ehkä	  aavistus	  luonnollista	  lainetta	  pituuksissa,	  ikään	  kuin	  letin	  jäljiltä,	  ei	  muuta!	  	  

Myös	  laineet	  ovat	  edelleen	  pinnalla	  ja	  hyvin	  trendikkäät!	  Nyt	  ne	  ovat	  ultranaiselliset	  ja	  kiiltävät.	  Samoin	  
letit.	  Lettejä	  tehdään	  kaikkiin	  pituuksiin	  ja	  kaikissa	  muodoissaan.	  

	  

IT	  LOOKS	  Hiukset	  by	  Frederic	  Mennetrier	  ja	  Sam	  McKnight.	  	  

Frederic	  Mennetirier	  tekee	  töitä	  mm.	  Voguelle,	  Officiel	  lehdelle	  ja	  Purple	  -‐lehdille.	  Hän	  mm.	  päivitti	  Kim	  
Kardashianin	  blondin	  tämän	  ollessa	  Pariisin	  vierailulla.	  Sam	  McKnight	  on	  vastuussa	  leikkauksista.	  Sam	  on	  
globaali	  stara	  muotilavojen	  taustoilla.	  Hänen	  kädenjälkeään	  nähdään	  mm.	  Chanel,	  Tom	  Ford,	  Balmain	  ja	  	  
Fendi	  -‐näytöksissä.	  Hänen	  asiakkaitansa	  ovat	  mm:	  Madonna,	  Lady	  Gaga,	  Cate	  Blanchett.	  

Värjäyksessä	  on	  käytetty	  tekniikkaa	  nimeltä	  Contouring.	  Se	  tarkoittaa	  valojen	  ja	  varjojen	  luomista	  
korostamaan	  (esim.	  kasvojen)	  muotoa.	  Hiukset	  siis	  saavat	  lisää	  muotoa	  tästä	  tekniikasta.	  Väri	  asetellaan	  
hiuksiin	  niin,	  että	  saadaan	  korostettua	  ja	  häivytettyä	  hiuksia	  oikeista	  paikoista.	  Valo	  eli	  vaalea	  hiusväri	  
vähentää	  massaa	  ja	  varjo	  eli	  tumma	  sävy	  lisää	  hiusmassaa.	  	  

IT	  LOOKS	  tyttö	  Nicole	  Warne	  -‐	  muoti	  ja	  kauneusbloggaaja	  Australiasta,	  Omistaa	  Gary	  Pepper	  Blogin.	  
Hänellä	  on	  Instagramissa	  jopa	  1,1	  miljoonaa	  seuraajaa.	  Nicolen	  hiukset	  ovat	  värjätty	  Majirel	  4.16,	  
tuhkaisella	  violetin	  sävyllä	  ja	  leikattu	  polkkamalliin.	  Nicolen	  hiuksia	  kaunistaa	  modernit,	  mutta	  nostalgiset	  
laineet,	  jotka	  muuntuvat	  moneksi.	  Toinen	  IT	  LOOKS	  –tyttömme	  on	  Joséphine	  De	  La	  Baume,	  näyttelijä	  ja	  
laulaja.	  Joséphine	  on	  ranskalainen	  ja	  laulaa	  mm.	  bändissä	  Singtank.	  Hän	  on	  suositun	  DJ	  Mark	  Ronsonin	  
vaimo	  ja	  muusa	  monelle	  muotitalolle	  kuten:	  Zadig&Voltaire,	  Mango	  ja	  Agent	  Provocateur.	  Nicolen	  hiukset	  
ovat	  värjätty	  Majirel	  –sävyllä	  7.43	  ja	  tiettyihin	  osioihin	  on	  käytetty	  Contouring	  –tekniikkaa,	  joka	  on	  tehty	  
Blond	  Studio	  Freehand	  -‐vaalennusaineella.	  


