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Haircontouringtips, 
om je gezichtsvorm te verbeteren 
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First things first: kijk in de spiegel en bepaal de vorm van je gezicht. Want hoe beter 
je je kapselkeuze daarop afstemt, hoe mooier het resultaat. Wij zetten alles nog eens 
op een rijtje. 

Ovaal gezicht 

 

Je gezicht is het breedste bij je jukbeenderen. Het wordt iets smaller naar je 
voorhoofd en je kin. 

Jouw ideale kapsel: 

 Alles kan! Het enige wat je niet mag doen, is deze ideale gezichtsvorm 
verbergen. 

 Heb je fijn haar? Draag het dan niet te lang of in laagjes. Zo vermijd je dat je 
gezicht smaller lijkt. 

 Een kort kopje staat je prachtig. Je houdt het vrouwelijk en modern door te 
zorgen voor een paar lokjes die het accent leggen op je ogen. 

  

 
Rond gezicht 

 

Je gezicht is het breedste bij je wangen. Je hebt volle wangen, een ronde kin en een 
ronde haarlijn. 
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Jouw ideale kapsel: 

 Korte coupes staan je goed, als ze maar niet te volumineus zijn. 
 Kies liever voor een lange, luchtige pony dan voor een kort, recht exemplaar. 
 Krullen benadrukken je gezichtsvorm, net als een rechte bob tot op de kin. Kijk 

daar dus mee uit. 
 Een middenscheiding maakt je gezicht langer en smaller. 

  
  

Smal gezicht 

 

Je hebt een lang gezicht, een hoog voorhoofd en een lange smalle kin. 

Jouw ideale kapsel: 

 Ga voor volume. 
 Vermijd een middenscheiding en sluik haar.  
 Een pony maakt je voorhoofd korter. 
 Ga liever voor een coupe tot op de schouder dan voor heel lange lokken. 
 Laagjes of krullen zijn flatterend omdat ze je gezicht breder laten lijken. 

  

 Vierkant gezicht 

 

Je gezicht is ter hoogte van je voorhoofd, je wangen en je kaaklijn even breed. Je 
hebt een hoekige kaaklijn. 
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Je ideale kapsel is: 

 Vermijd zware, rechte pony's en coupes tot op de kaaklijn. Ze maken je 
gezicht optisch breder. 

 Wil je een pony, kies dan voor een ronde, uitgedunde versie. 
 Krullen verzachten je kaaklijn. 
 Een bob kan als je een vierkant gezicht hebt, zolang hij zacht en rond is en 

niet iets korter of langer dan de kaaklijn. Kies voor een ovale bob, met volume 
op de kruin, en niet voor een vierkante. 

  
  

Hartvormig 

 

Je gezicht heeft de vorm van een omgekeerde driehoek, met een breed voorhoofd, 
hoge jukbeenderen en een scherpe kin. 

 
Je ideale kapsel: 

 Vermijd korte, volle kapsels: die leggen teveel de nadruk op de bovenste (en 
breedste) helft van je gezicht. 

 Ga voor een coupe op schouderlengte. Zo creëer je volume rond je kin. 
 Een schuine pony vestigt de aandacht op je hoge jukbeenderen. 
 Heb je lang haar? Draag het dan sluik maar met volume onderaan en laagjes 

die je gezicht mooi omkaderen. 

 

Wil je meer informatie of advies over haircontouring. Bel ons of loop eens even bij 
ons binnen. 

 

Jeannette Zwaan-Friso,  

eigenaresse Haarstudio Niveau 


