
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

باله های بینی را شکل دهید. از قلم نامتوازن برای گرد کردن و شکل دادن باله های بینی استفاده کنید. باله های 

 را از باقی بینی و گونه های اطراف جدا کنید.بینی 

 جزئیات ها را بوسیله ی یک چاقوی با یک ابزار منقاری انجام دهید. لبه سوراخ های بینی را بتراشید،  و این کار را  

 آزاد کنید.

از باال به پایین استفاده کنید تا گونه ها را به سمت سبیل و بینی  3# 8/3از ابزار منقاری  گونه ها را گرد کنید.

 گرد کنید.

لبه ها را با یک چاقوی جزئیات  ضربه بزنید. 9# 8/3سمت باال و داخل با ابزار منقاری بتراشید. به قداخل دهان را 

خالی کنید. سپس به سبیل ضربه ای قوس دار وارد کنید، و لبه ها را به میزان اندکی با یک چاقوی جزئیات گرد 

 کنید.

میلی متری بتراشید. با این کار سبب جدا کردن لب 3لب پایین را بتراشید. زیر لب پایین را با یک ابزار وی شکل 

 پایین از ریش می شویم.

 بتراشید. 8/1ابرو ها را بتراشید. یک سری خط های کوچک با یک ابزار وی شکل 

شکل یک سری شیارایجاد کنید. من از حرکات پراندن، چرخاندن میلی متری وی  3خز کاله را بتراشید. با استفاده از ابزار 

ارها به صورت تصادفی انتخاب شوند و  مطمئن شوید که آن ها در ردیف و فشار استفاده می کنم. مطمئن شوید که شی

 های منظم نباشند.

را ایجاد میکنید دستتان را در موهای سبیل را بتراشید. از بیرون شروع کنید و همانگونه که شیارهای نشان دهنده ی مو 

درجه چرخانده اید، در جهت مرکز کار کنید. این کار به سبیل  180حالی که مچ دستتان را  جهت ساعتگرد بچرخانید. در

 شیار های سبیل را به سمت پایین و لبه های لب ادامه دهید. حلت روان و واقعی می دهد.

در ادامه ی بافت بین دسته های  یک سری شیارایجاد کنید. میلی متری3 شکلریش را بتراشید. با استفاده از ابزار وی 

موهایی که قبال ایجاد کرده اید، حکاکی کنید. از همین روش برای حکاکی خط ریش و مو هایی که مشخص هستند 

 استفاده کنید.


