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 Luento 2: 

1940-luvun hiusmuoti 



1940-luvun hiusmuoti 

• 1940-luvun 
kampaukset olivat 
usein hyvin taidokkaita 
ja myös aikaavieviä 
nykypuulla mitattuna. 

• Tässä on esitelty 
keskeisimpiä 1940-
luvun kampauksia. 

Kuva: pinterest.com 



1940-luvun hiusmuoti - silhuetti 
• Kampauksissa oli 

pääpaino päälaen 
etuosassa ja ajan 
kampaukset muotoiltiin 
koholle juuri siitä esim. 
rullauksin. 

• Pään kruunu ja takaraivo 
olivat aina litteät. 

• Latvat voivat olla joko 
vapaana kiharoilla tai 
niskalla rullalla (poissa 
kaulukselta, off-collar). 

Kuva: pinterest.com 



1940-luvun hiusmuoti – Victory Rolls 

• Ehkä ikonisin ja nykyäänkin 
pin-up-tyylissä suosituin 
kampaus on Victory Rolls – 
”voittorullat”. 

• Kampauksen voi rakentaa eri 
näköiseksi vaihdellen 
jakauksen paikkaa, rullien 
määrää ja niiden suuntaa. 

• Opetusvideolla opit 
rukkaustekniikan, tässä 
hieman eri versioita 
kampauksesta kuvina. 

Kuva: pinterest.com 



Victory Rolls 2 ja 3 rullalla.  
Kamapukset tehnyt Heidi Niemi 
Kuvat: Ani Koivisto 
Malli: Molla la Donna 



1940-luvun hiusmuoti – Poodle Hair 
• Toinen suosittu kampaus 40-

luvulla oli Poodle Hair - 
”puudelitukka”. 

• Siinä on niskasta ja sivuilta hiukset 
nostettu päänmyötäisesti ylös, ja 
ne on koottu päälaelle ja sen 
etuosaan puudelimaiseksi 
kiharapilveksi. 

• Videolta löydät mukaillun version 
Poodle Hair –kampauksesta, tässä 
yksi maailman tunnetuimmista 
pin-up-kuvista, Betty Grable jolla 
on hiuksissaan juuri tämä 
kampaus. 

Kuva: pinterest.com 



1940-luvun hiusmuoti - Pompadour 

• 1940-luvulla muotia oli 
etutukan rullaus Pompadour-
rullalle. 

• Tämä on yksi ikoninen pin-up 
kampaus jota voit muokata 
itsellesi sopivaksi. 

• Videolla on ohje 
Pompadourin rullaukseen 
valkkia apuna käyttäen. 

• Muista valita omien hiusten 
värinen valkki, jotta se ei 
vilku hiusten välistä! 

Kuva: pinterest.com 



1940-luvun hiusmuoti - Hiusverkko 
• 1940-luvulla hiukset 

suojattiin usein 
hiusverkolla. 

• Hiusverkon kiinnitys on 
opetettu videolla. 

• Kampauksen eteen 
jäävät hiukset voit 
muotoilla eri tavoilla, 
esim. Pompadour, 
Poodle Hair tai Victory 
Rolls –tyyliin. 
 

Kuva: pinterest.com 



1940-luvun hiusmuoti - huivit 
• 1940-luvulla oli 

erilaisten huivien 
käyttö myös tavallista 
juurikin työssäkäyvillä 
naisilla. 

• Käytännöllinen muoti 
ulottui myös hiuksiin: 
huivi suojasi hiuksia 
työnteossa eikä 
hiukset päässeet 
häiritsemään työtä.  



Miten erotat 1940-luvun kampauksen 

• Silhuetista:  
– korkea edestä 
– litteä takaraivosta 
– Takaa rullalla, 

hiusverkolla tai 
vapaana kiharoilla 

Kuva: pinterest.com 



Muistisääntöjä kampauksiin 
• Tupeeraa hyvin 
• Silota huolellisesti 
• Piilota pinnit 

näkyviltä 
• Sulje rullat takaa – ei 

tuulitunneleita! 
• Hyvä pohjatyö 

(kiharrus) auttaa 
pitkälle! 

Kuva: pinterest.com 
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