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KAŞ ŞEKİLLERİ

1.Kaşın Doğru Uzunluğunu Belirleme

Yüzümüzün en önemli kısımlarından biriside kaşlardır. Kaşlar yüzün çok az bir bölümünü kaplamakla
birlikte, bütün yüz tipini etkiler. Kaşın doğru uzunluğu; burun kenarından göz pınarına doğru çizilen 
hayali kaşın başlangıç noktasını belirler. Burun kenarından göz kenarına çizilen hayali çizgi ise kaşın 
bitiş noktasıdır. İki kaş arasındaki mesafe bir göz büyüklüğünde olmalıdır.

Kaş şekilleri 4' e ayrılır. Bunlar;

• Doğal şekilli kaşlar

• Köşeli kaşlar

• Kemerli kaşlar

• Düz kaşlardır.

Doğal Şekilli Kaşlar

Doğal şekilli kaşlar genelde ideal kaş şekline girer. Dengeli bir kaş şeklidir. Düzeltme gerektirmez.



Köşeli Kaşlar

Köşeli kaş aşağıdan yukarı doğru bir çizgi izler ve kaşş sonuna doğru köşeli bir kavis yaparak tekrar
aşağı doğru inerek sonlanır.

Kaşlar eğer çok köşeli ise, köşeli kısmın altını biraz doldurarak köşeyi yumuşatmalıyız.

Kemerli Kaşlar

Kemerli kaş köşeli kaşa nazaran kavis kısmı kaşın biraz daha ortasından başlar. Köşeli kaşa göre daha
yuvarlak hatlara sahiptir ve daha kalındır.

Düz Kaşlar

Düz kaşlar hiç kavisi ve yuvarlaklığı olmayan kaş şeklidir. Düz kaşlar önce üstten, sonra 
bitimine doğru alttan yuvarlak bir şekil verilerek çizilir.



UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. İki kaş arasındaki mesafe ……. ................büyüklüğünde olmalıdır.
2. Dengeli ve düzeltme gerektirmeyen kaş şekline ...................  ……… denir.
3. Kaşlar eğer çok köşeli ise, köşeli kısmın altını....................... köşeyi..............
4. Kemerli kaşlar, köşeli kaşa göre daha.............. hatlara sahiptir ve daha...........dır.
5. Hiç kavisi ve yuvarlaklığı olmayan kaş şekline.......... …….denir.

CEVAPLAR

1. Bir göz

2. Doğal kaş

3. Doldurarak - yumuşatmalıyız

4. Yuvarlak-kalın

5. Düz kaş




