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10 MÓN ĂN DẶM CHO BÉ 4 - 6 

THÁNG TUỔI MẸ CẦN BIẾT 

Cuộc sống hiện đại bận rộn, tất bật với nhiều cuộc họp diễn ra hàng ngày. Ngoài 

những bữa tiệc vui vẻ bên gia đình và bạn bè, chúng tôi cũng thường có những bữa 

tiệc xã giao. Vậy làm thế nào để có thể luôn mới và xinh đẹp khi xuất hiện trong 

những dịp quan trọng như vậy? Hãy lưu ngay danh sách 15 kiểu tóc dự tiệc đẹp từ 

đơn giản đến phức tạp dưới đây của LUXY để luôn tỏa sáng nhé! 

Những kiểu tóc dự tiệc dễ thương, trẻ trung và dễ dàng 
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1 – Búi cao với tóc mái thưa 

Đây là kiểu tóc dự tiệc vừa dễ làm lại giúp ăn gian tuổi cho các bạn gái. Tóc búi có lẽ không còn 

quá xa lạ với chúng ta. Vì vậy, hãy thay đổi một chút để kiểu tóc này trở nên sang trọng và sành 

điệu hơn nhé. Thay vì búi củ tỏi đơn giản, bạn hãy búi lỏng tay lên để buông lơi một vài lọn tóc. 

Điều này tưởng chừng như vô tình nhưng lại có chủ đích để giúp mái tóc trông thoải mái và tự 

nhiên hơn. Lớp bột mỏng cắt ở giữa và cắt dần về phía thái dương sẽ giúp gương mặt cân đối và 

trẻ trung hơn. 

2 – Tóc búi cao nửa đầu với tóc mái chéo. 

Một kiểu tóc dự tiệc đẹp dành cho những cô nàng thích sự nhẹ nhàng, đơn giản đó chính là kiểu 

tóc mái rẽ ngôi lệch. Phần đuôi tóc bạn có thể tạo kiểu xoăn lọn to hoặc uốn sóng tự nhiên. Phần 

mái được tỉa xéo và uốn cụp để tạo sự mềm mại. Để kiểu tóc đơn giản như thế này thêm phần nổi 

bật, hãy sử dụng những phụ kiện như kẹp tóc ngọc trai hay một cành hoa khô đính ở phía sau. 

3 – Tóc dài buộc thấp sau gáy 

Kiểu tóc dự tiệc này dành cho những cô nàng sở hữu mái tóc dài nhưng không muốn xõa tóc. Chỉ 

với một chiếc dây thun cố định hoàn toàn phần tóc dài sau gáy là bạn đã có một diện mạo mới. 

Lưu ý, khi buộc tóc bạn nên thao tác nhẹ nhàng, không nên buộc quá chặt tóc. Cột tóc lỏng cũng 

giúp phần tóc trên có độ bồng bềnh tự nhiên, tạo hiệu ứng tóc dày hơn. 

4 – Tóc đuôi ngựa dày 
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Thêm một kiểu tóc dự tiệc tại nhà sang trọng, sành điệu và dễ làm. Với kiểu tóc này, bạn chỉ cần 

chải gọn phần tóc dài và cột lại. Phần đuôi tóc nên được uốn sóng lớn để tạo độ bồng bềnh và 

uyển chuyển. Còn phần mái thì để dày hơn và cắt bằng. Kiểu tóc này rất phù hợp với những bạn 

có khuôn mặt dài và muốn che đi vầng trán cao. Hơn nữa, phần tóc mái ngố còn giúp bạn trẻ 

trung hơn. 

5 – Tóc dài uốn sóng lớn 

Đây là kiểu tóc dự tiệc được nhiều sao Vbiz ưa chuộng. Mái tóc dài bồng bềnh được tạo kiểu 

sóng lớn mềm mại. Phần mái dài và cũng được uốn xoăn nhẹ chạy dọc xuống gò má. Để gương 

mặt bừng sáng, bạn có thể rẽ ngôi lệch, một bên mái cố định ngang tai. Với kiểu tóc này, gương 

mặt của bạn không bị che khuất quá nhiều, lại khéo léo tôn lên những đường nét hoàn hảo vốn 

có. 

6 – Tóc tết lệch sang một bên, buộc thấp sau gáy. 

Với kiểu tóc dự tiệc này, hãy để nó rẽ ngôi. Lấy một lượng tóc vừa phải ở bên dày hơn rồi tết 

lỏng. Sau khi tết xong, bạn dùng tay kéo nhẹ phần tóc ở mỗi bên mắt ra ngoài để tóc có độ bồng 

bềnh và tự nhiên hơn. Cuối cùng, gom hết tóc lại và buộc thấp ở gáy bằng thun. Để dây chun 

không bị lộ ra ngoài, bạn hãy khéo léo lấy một lọn tóc nhỏ và quấn chặt vào dây chun. Còn đối 

với những mái tóc dài, hãy sử dụng máy uốn tóc và làm xoăn lọn to để tóc mềm và bóng hơn. 

7 – Bím tóc xương cá từ đỉnh đầu, buộc thấp. 
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Đây là kiểu tóc dự tiệc dành cho những cô nàng yêu thích kiểu thắt bím xương cá. Lấy một 

lượng tóc vừa đủ trên đỉnh đầu và chia thành 3 phần. Sau đó thực hiện tết tóc xương cá chạy dọc 

từ đỉnh đầu xuống gáy. Lưu ý, các thao tác trên cần thực hiện nhẹ nhàng, để tóc có độ bồng bềnh 

tự nhiên, tránh tạo cảm giác cứng nhắc. Ngoài ra, hãy để một hoặc hai phần tóc mái dài hai bên 

để khuôn mặt bớt trống trải. Sau khi tết xong phần xương cá xuống gáy, bạn dùng dây thun buộc 

cố định phần tóc lại. Lấy một lọn tóc nhỏ và cuộn qua dây buộc tóc. Phần đuôi tóc và tóc mái dài 

nên tạo kiểu sóng lớn. 

 

8 – Tóc buộc nửa đầu, tóc mái dài đôi 

Với kiểu tóc dài dự tiệc này, bạn chỉ lấy một phần tóc nhỏ ở đỉnh và cột lại. Phần đuôi tóc dài, 

hãy tạo kiểu tự nhiên và buông xõa. Phần tóc mái dài đến cằm cũng được uốn nhẹ hoặc duỗi cúp 

ôm lấy gương mặt. Đây là kiểu tóc khá đơn giản và dễ làm. Tác dụng của kiểu tóc buộc nửa là 

giúp bạn trông cao ráo, sáng sủa và trẻ trung hơn. 

9 – Tóc đuôi ngựa buộc một phần, sóng lớn 

Cùng là kiểu tóc dài buộc đuôi ngựa cao một phần nhưng kiểu tóc dự tiệc này sẽ mang đến vẻ 

sang trọng và quý phái hơn. Vẫn lấy một lượng tóc vừa đủ trên đỉnh và buộc cao trên đỉnh đầu. 

Buộc lỏng tay và khéo léo tạo kiểu cho phần chân tóc phía trước. Mái tóc dài uốn sóng to bồng 

bềnh. Thay vì giữ những lọn tóc vào nếp gọn gàng, hãy đánh rối nhẹ nhàng. Tóc rối sẽ mang đến 

vẻ đẹp hoang dại và đầy ma mị cho bạn gái. 

 

10 – Tóc dài chải ngược, lọn to 
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Để kiểu tóc dự tiệc này trở nên hoàn hảo, hãy nhờ đến sự hỗ trợ của keo xịt tóc. Bạn nên chọn 

loại keo giữ nếp tóc tốt nhưng không làm tóc bị bết dính. Dùng lược chải ngược toàn bộ phần tóc 

mái dài ra sau, sau đó xịt keo xịt tóc để cố định phần chân tóc. Ở phần tóc dài phía sau, bạn hãy 

tạo lọn xoăn gợn sóng lớn vào nếp gọn gàng. Kiểu xoăn rõ ràng sẽ rất hợp với phần tóc mái được 

vuốt lệch ở trên. Đồng thời sử dụng keo xịt tóc để giữ những lọn tóc này vào nếp suốt cả ngày. 

11 – Búi tóc thấp cổ điển 

Trước khi thực hiện búi tóc phía sau, bạn nên làm xoăn nhẹ phần tóc phía trước. Uốn những lọn 

tóc nhỏ như thế này vừa mang đến vẻ đẹp cổ điển vừa giúp phần chân tóc phía trước có độ bồng 

bềnh tự nhiên. Sau đó, dùng tay vén hết tóc ở gáy. Hãy búi lỏng chứ không búi chặt. Bạn có thể 

cố định búi tóc này bằng những chiếc cặp tóc hoặc dùng kẹp tóc để giữ cho tóc không bị rơi ra 

ngoài. Ở phần tóc mái, bạn hãy lấy một vài lọn tóc nhỏ ở thái dương và uốn xoăn nhẹ để vầng 

trán bớt trần. 

12 – Tóc mái búi cao 

Nếu bạn đang tự ti về chiều cao thấp bé của mình thì kiểu tóc này sẽ giúp bạn hack chiều cao 

hoàn hảo. Vẫn là búi tóc thông thường nhưng không quá cao và chỉ để ở mức vừa phải sau đầu. 

Hãy quan tâm và chăm sóc nhiều hơn đến phần tóc trên đỉnh đầu. Toàn bộ phần tóc phía trên này 

bạn nên tạo kiểu cao. Để có kết quả tốt nhất, bạn có thể sử dụng sự trợ giúp của các loại keo vuốt 

tóc. Đặt miếng che khuyết điểm dưới tóc và chải tóc theo chiều hướng lên trên. Sau đó, cố định 

hoàn toàn tóc bằng búi và gắn kẹp tóc đi kèm. Kiểu tóc mái phồng này có thể khiến bạn trông già 

dặn hơn, vì vậy để giúp bạn trẻ trung hơn, hãy thử kiểu tóc mái thưa Hàn Quốc nhé! 

13 – Tóc dài xếp lớp gợn sóng 



https://muasamtaigia24h.com 

 

10 MÓN ẮN DẶN CHO BÉ 4 – 6 THÁNG TUỔI MẸ CẦN BIẾT 6 

 

Một kiểu tóc dự tiệc đề cao sự tự nhiên và tự do của phụ nữ. Không phải là những lọn tóc xoăn 

bồng bềnh mà thay vào đó là sự buông xõa nhẹ nhàng và thoải mái. Như chúng ta đã biết, phong 

cách cắt tóc layer đang rất thịnh hành trong năm nay. Vì vậy, không nên bỏ qua kiểu tóc này khi 

đến những bữa tiệc vui vẻ cùng bạn bè. Dùng máy tạo kiểu và uốn tóc thành những lọn lớn. Sau 

khi uốn xong, hãy đan 10 đầu ngón tay vào tóc và vuốt từ gốc đến ngọn. Điều này sẽ giúp các sợi 

lông ra ngoài, tạo hiệu ứng bồng bềnh và linh hoạt. 

14 – Những lọn tóc xoăn lọn to với phụ kiện 

Đây là kiểu tóc dự tiệc đẹp thích hợp cho những buổi tổng kết cuối năm của các bạn học sinh. Dễ 

thương, dịu dàng và nữ tính là những gì mà kiểu tóc xoăn lọn to kết hợp phụ kiện mang lại. Dùng 

dụng cụ tạo kiểu để uốn toàn bộ phần đuôi tóc của bạn thành những lọn tóc bồng bềnh và to. Một 

chiếc băng đô cầu kỳ với hoa trắng và ngọc trai đính kèm sẽ là điểm nhấn cho cả mái tóc. Chiếc 

băng đô này vừa cố định phần tóc phía trước vừa giúp bạn trở thành nàng công chúa trong sáng 

và dễ thương. 

15 – Tóc dài xếp lớp gợn sóng với phụ kiện khăn 

Kiểu tóc dự tiệc này rất đơn giản nên ngay cả những cô nàng vụng về cũng có thể tự làm được. 

Phần tóc dài được tỉa nhiều lớp và gợn sóng sẽ giúp mái tóc mỏng trở nên dày dặn và tràn đầy 

sức sống. Một chiếc khăn phụ kiện với họa tiết tinh xảo sẽ là điểm nhấn thu hút sự tò mò của 

những người xung quanh. Lấy một phần tóc từ trên xuống, chải mượt và cố định bằng chiếc khăn 

này ở phía sau đầu. Nếu lo lắng chiếc khăn sẽ bất ngờ bị tuột, bạn nên cố định trước bằng dây 

thun. Sau đó buộc khăn ra bên ngoài. Bạn chỉ cần thắt đơn giản như bình thường hoặc tạo kiểu lạ 

mắt bằng cách thắt nơ tùy theo sở thích. 

 


