
BOSAN DENGAN GAYA HIJAB MU? COBAIN DEH BEBERAPA GAYA HIJAB INI 

Hai girls, kamu bosan dengan gaya hijab mu yang itu - itu aja? Cobain deh girls beberapa model hijab 

modern 2016 yang akan dibahas di sini. Hijab merupakan salah satu ciri wanita muslim di seluruh dunia, 

namun seiring perkembangan jaman, hijab bisa dijadikan trend model fashion masa kini. Banyak di dunia 

maya yang menyajikan berbagai macam mulai dari gaya hijab, model hijab, dan bahan hijab. Kali ini gue 

mau sajikan beberapa tips buat kalian yang gak ingin gaya hijabnya  itu – itu saja. Tips ini gue buat agar 

kalian meski menggunakan hijab tapi tetep trendi dan syar’i. 

Gunakan Model Hijab Ini Untuk Kalian Yang Ingin Terlihat Casual 

Jika kalian ingin hangout dengan teman-teman kalian dan ingin menggunakan fashion bertema casual, 

kalian bisa coba model hijab yang satu ini. Model hijab kali ini simple dan gak butuh waktu banyak buat 

menggunakan model hijab seperti ini. Kalian cukup menyiapkan daleman hijab / ciput yang menutupi 

leher, pashmina berbahan katun / spandek, dan jarum pentul. Lalu kalian bisa ikuti tutorial dibawah ini. 

 

Model hijab casual via hijabtutor.com 

 

Gunakan Model Hijab Kedua Ini Jika Kalian Akan Pergi Ke Sebuah Pesta 

Pergi ke pesta pernikahan atau pesta-pesta yang lainnya tentu kalian harus berpenampilan lebih 

menawan daripada penampilan kalian sehari-hari. Namun terkadang kalian tidak punya waktu banyak 

untuk make-up dan mengkreasikan hijab kalian. Tidak perlu risau girls, dengan model hijab kali ini, kalian 

tidak perlu menyita waktu banyak untuk mengkreasikan hijab kalian. Kalian cukup sediakan pashmina, 

ciput, hiasan kepala atau kalian bisa menggunakan kalung, dan jarum pentul serta peniti. Nah ini tutorial 

hijabnya. 

http://hijabtutor.com/tutorial-penampilan-hijab-casual-simple-remaja-masa-kini/


 

Hijab pesta via busanamuslimodern.com 

 

Terakhir, Gunakan Model Hijab Ini Ketika Kalian Bekerja 

Pasti banyak dari kalian yang sudah bekerja ya girls, agar saat kalian bekerja tidak monoton dengan gaya 

hijab kalian yang itu-itu saja. Kalian bisa coba beberapa model hijab ini girls. Dijamin kerja kalian jadi 

lebih semangat, fresh, dan teman-teman kalian akan tidak bosan dengan penampilan mu. Buat kalian 

yang bekerja dengan sering bertemu klien, bisa jadi klien kalian akan tertarik ya dengan project kalian 

hehehe. 

                                 

         Hijab kantor via bagopa.com                  hijab kantor via fashionhijabmodern.blogspot.com 

 

Oke girls, itu dia beberapa model hijab yang bisa kalian coba agar penampilan kalian tidak 

membosankan, silahkan dicoba girls. 

http://busanamuslimodern.com/tutorial-hijab-pashmina-simple-anggun-modis-dan-modern/
http://bagopa.com/siap-cantik-dengan-tutorial-hijab-kantor
http://fashionhijabmodern.blogspot.com/2016/05/tutorial-hijab-modern-pashmina-mudah.html

