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Folytatás a következő oldalon!

Kicsit karakterhűbb cosplay megvalósításra törekednél, de nem tudod, hogy hogyan 
tedd? Elveszettnek érzed magad a parókák, a hajszínezők és a hajformázás világában? Ne 
aggódj, van megoldás!

Egy-egy karakter megvalósítása során az em-
ber szembekerül a paróka dilemmával.  Lássuk, 
min is kell elgondolkozniuk azoknak, akik először 
kerülnek szembe ezzel a jellegű problémával.

A paróka kiválasztásakor fontos szem-
pont, hogy vasalható, mosható, formázható-
e. Ha jó minőségű parókát keresel, akkor 
többet kell rááldoznod, de szerencsére már 
használtan is szerezhetsz magadnak egészen 
jó minőségű parókát a legnépszerűbb közös-
ségi portál csoportjain keresztül.
Bátran nézz körbe más honlapokon is, de fon-
tos megjegyezni, hogy míg a party parókák 
nem túl jó minőségűek, csillognak és nem 
igazán formázhatók, addig például a Kaneka-
lon parókák puha, selymes tapintásúak és 
formázhatók is.

A parókáknak rengeteg árnyalata 
van. Használt paróka megvétele előtt 
kérd meg az eladót, hogy többféle fény-
hatásnál fotózza le a parókát, esetleg 
küldjön egy képet, amelyen viseli.

Ha egy kicsit hosszabb paróka érkezik, mint azt 
vártad, akkor nincs gond, megvághatod magadnak, a 
probléma akkor van, ha a paróka rövidebb. Ekkor iga-
zából nem nagyon tehetsz semmit. Az ilyen szituáció 
elkerülése érdekében mindig vedd figyelembe a 
paróka pontos leírását és próbáld meg otthon lemérni, 
hogy körülbelül milyen hosszú lehet az adott paróka. 
Ezt megteheted úgy, hogy egy mérőszalag segítsé-
gével a hajtőtől elindulva a saját hajadhoz viszonyítod 
a paróka leírt hosszát.

Egy adott fazon elkészítéséhez lehet, 
hogy neked kell ügyeskedned, ha egy 
kicsit spórolni akarsz, de ha szerencséd 
van, találhatsz előre megformázott 
parókákat is.
Ha nem vagy biztos magadban, kérj 
tanácsot fodrászodtól!

1. Miután megvetted a parókát és 
megvalósítottad az adott karaktert, 
próbálj meg ugyanolyan vagy hasonló 
frizurával rendelkező karakterek után 
nézni. Persze dönthetsz az eladás 
vagy egy újabb paróka megvásárlása 
mellett is.
2. Paróka megvétele előtt gondolkozz 
el a személyes átvételi lehetőségről 
is: ha a postai költség többe kerülne, 
mint megnézni a parókát, akkor 
inkább válaszd a személyes átvételt.
3. Ha van már egy parókád, akkor 
azt át is alakíthatod: megvághatod, 
különbözőképpen formázhatod, 
sőt a jobb minőségűeket akár be is 
festheted. Néha azonban az otthoni 
„barkácsolás” helyett érdemesebb 
eladni a parókát és az érte kapott 
összeget egy újba fektetni.
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Összegyűjtöttem nektek pár azonos, vagy épp kísértetiesen hasonló 
hajszerkezettel rendelkező karaktert. 

Karakterek balról jobbra: Final Fantasy VII- Sephiroth,  
Bleach- Ukitake Juushirou, Trinity Blood- Abel Nightroad, 
Rosario to Vampire- Akashiya Moka League Of legends- 
Syndra

Karakterek balról jobbra: Soul Eater- Soul, League 
Of Legends- Riven, No 6- Shion, Devil May Cry - Dante, 
Vampire Knight- Zero, Dogs- Haine Rammsteiner

Karakterek balról jobbra: Tokyo Mew Mew - Momomiya 
Ichigo, League Of Legends- Annie,  Madoka Magica- Kaname 
Madoka, Elfen Lied- Lucy, Elfen Lied- Nana
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