
Techniki fryzjerskie cz. 2 kl. III – Jadwiga Pocheć 

Witajcie, od 5 listopada będziemy spotykać się na lekcjach on-line. 

 Na zaliczenie proszę wydrukować rysunek, który Wam umieszczam i 

wykonać fryzurę w formie rysunkowej ,w kolorze (kredki) : 

 Uczesanie dzienne z wykorzystaniem szczotki, włosy półdługie , z 

grzywką , ze skłonnością układania się na prawą stronę. 

 Uczesanie awangardowe (bez moich wskazań, liczy się Wasza 

wyobraźnia) 

Zdjęcia prac proszę przesyłać na mój telefon (WhatsApp) do 11 listopada 

2020r.  

Życzę ciekawych pomysłów. 

 

 

 

Temat – Zasady tworzenia fryzury.   

 

Rozpatrując trendy mody bierze się pod uwagę następujące czynniki:  

 Kolor włosów – np. blond, brąz, czerwień, rudości,   

 Kształt (formę) fryzury – okrągła, kwadratowa, trójkątna,   

 Długość włosów – krótkie, długie, średnie,   

 Fakturę włosów – gładka powierzchnia, pofalowana, w loczkach,   

 Strukturę fryzury – czyli stopień zróżnicowania długości włosów w obrębie jednej fryzury.   

Trendy wskazują na kierunek tworzenia fryzur, mówią o tym czy w danym sezonie przeważają kolory 

ciepłe czy zimne, czy nosi się włosy gładkie czy kręcone, długie czy krótkie. Trendy fryzur są 

wskazówką dla fryzjera, w jaki sposób powinien odświeżyć lub zmienić fryzurę klienta. W ramach 

danego trendu mody klienta może reprezentować styl klasyczny, sportowy i awangardowy. Fryzjer 

powinien regularnie korzystać z aktualnych katalogów fryzur oraz stron w Internecie poświęconym 

modzie fryzjerskiej. Dzięki temu będzie stale na bieżąco z obowiązującymi trendami, które zmieniają 

się w każdym sezonie.   

 Elementy kształtowania fryzur są to elementy, które wpływają na ostateczny wygląd fryzury:  

 osobowość klienta: uśmiechnięta, chmurna, nijaka (bez wyrazu),  

 budowa głowy,  

 kształt twarzy,   



 budowa i rozmieszczenie poszczególnych elementów twarzy: oczu, nosa, uszu, brwi, ust,   

 typ, rodzaj i stan włosów,   

 kolor oczu: niebieskie, brązowe, zielone   

 cery: jasnej, ciemnej, brzoskwiniowej,   

 kształtu i długości szyi,  

 cech całej sylwetki. 

Cechy włosów ważne przy doborze formy fryzury   

Kolor wpływa na widzenie kształtu i gęstości włosów we fryzurze: 

 jasny kolor – powiększa objętość włosów,  

 ciemny kolor – zmniejsza objętość włosów.   

 Długość buduje formę fryzury i tworzy popularną systematykę fryzur.   

 Krótkie – długość od 0,5 mm do 6 cm,  

 Pół długie (średnia długość) – od 7 cm do 10 cm,  

 Długie – za ramiona – 10 cm i dłuższe.   

 Długość włosów ma zasadniczy wpływ na pojęcie symetrii fryzury. Fryzura może być 

symetryczna z taką samą długością włosów po obydwu stronach twarzy lub asymetryczna, z 

różną długością.   

Rys. 9. Asymetria i asymetria 

 

 

 

Zasady tworzenia fryzury : 

1. Uszeregowanie : 



 W przypadku separowania wszystkie powtarzające się elementy, formy we fryzurze 

mają identyczny wygląd i są identycznej wielkości Powtarzanie się tych elementów 

uczesania może występować zarówno na jednej linii jak i na jednej płaszczyźnie. 

 Uszeregowanie pozwala uzyskać we fryzurze efekt klarowności i spokoju. 

2. Rytm : 

 To powtarzanie się 2 lub więcej elementów formy w stałej kolejności. Elementy te 

mogą być różne pod względem kształtu i wielkości. 

 Rytm może występować linearnie w konturze, albo też może to być rytmicznie 

powtarzająca się większa płaszczyzna fryzury. Naprzemienne występowanie 

elementów uczesania daje efekt dynamiki. 

 

3. Kontrast : 

 To stosunek przeciwieństw pod względem kształtu jak i koloru. Przy stylizacji 

uczesania możliwe są następujące kontrasty : 

 Krótkie i długie włosy 

 Loki i partie gładkie 

 Małe i duże wyraźne elementy fryzury 

 Jasny i ciemny kolor 

 Włosy wysoko upięte i swobodnie opadające. 

 

4. Ułożenie fryzury. 

Każdy zabieg fryzjerski w salonie powinien być zakończony ułożeniem fryzury, najczęściej zgodnie z 

obowiązującą modą. Sposoby czesania można podzielić na dwie grupy : 

 Układanie włosów na mokro  

 Ondulacja wodna – fale, nawijanie włosów  na wałki, pierścionki 

 Ondulacja fenowa, czyli modelowanie 

 Suszarka z dyfuzorem, która jest stosowana do formowania loków lub 

włosów po trwałej 

 Czesanie na sucho 

 Ondulacja żelazkowa 

 Tapirowanie i układanie włosów za pomocą grzebienia i palców 

 Przedłużanie włosów 

 Zaplatanie włosów, dredy 



Z włosów naturalnych , naturalnych z dopinkami można uzyskać różne formy fryzur w trzech 

podstawowych długościach tj. krótkiej, półdługiej i długiej. 

Włosy krótkie, ze względu na formę fryzury i objętość włosów wyróżniamy następujące typy fryzur : 

 Fryzury gładkie 

 Fryzury z naturalną objętością 

 Fryzury ze zwiększoną objętością 

 Fryzury mieszane 

Włosy półdługie i długie, w przypadku takich włosów fryzjer ma więcej możliwości. Oprócz pracy nad 

objętością włosów może tworzyć z nich różnego rodzaju formy np. skręty, sploty, loki, wałki, 

tapirowanie, karbowanie. Objętość można powiększyć dodając dopinki, treski. Do fryzur z włosów 

półdługich i długich zaleca się : 

 Fryzury gładkie 

 Fryzury z naturalną objętością 

 Fryzury ze zwiększoną objętością 

 Fryzury mieszane 

 

Temat – Klasyfikacja uczesań. 

 

Podstawowy podział związany jest z płcią i zgodnie z tym fryzury dzielimy na : 

 Damskie 

 Męskie 

 Dziecięce 

W każdym z tych typów występują fryzury, które są zależne od : 

 Długości włosów (fryzury krótkie, półdługie, długie) 

 Od formy (symetryczne i niesymetryczne) 

Fryzury można podzielić ze względu na ich przeznaczenie : 

 Dzienna 

 Koktajlowa 

 Wieczorowa 

 Okolicznościowa 

 Awangardowa 

 Sportowa 



Fryzura dzienna, powinna być prosta, wygodna , delikatna i stonowana , bez natłoku ozdób. Nie 

powinna utrudniać wykonywania codziennych czynności . Powinna być wygodna i adekwatna do 

miejsca pracy, wieku i sylwetki. Powinna być łatwa do wykonania i utrzymania. Linia fryzury jest w 

dużym stopniu uzależniona od mody. W zasadzie włosy po ewentualnym wyczesaniu kierunkowym 

powinny układać się same. Trwałość uczesania zależy od długości włosów. Fryzura dzienna powinna 

ukryć i zniwelować ewentualne niedoskonałości. Linia strzyżenia i koloryzacja zależy od stylu jaki 

reprezentuje klientka. 

 

Fryzura koktajlowa, jest nieco  śmielszą formą niż fryzura dzienna, charakteryzuje ją średni stopień 

utrwalenia. Jeśli włosy są krótkie- wyraźnie podkreśla się poszczególne kosmyki i mocniej zaznacza się 

charakter fryzury. Jeśli włosy są długie i półdługie można je pozostawić tak lub spiąć, związać czy też 

upiąć w klasyczny kok. Dopięte ozdoby powinny harmonizować ze strojem. Takie fryzury nadają się 

na uroczystą kolację czy wizytę w teatrze. 



 

Fryzura wieczorowa, powinna być wyjątkowo staranna, jest śmielszą kompozycją od fryzury 

dziennej. Charakteryzuje się większym zabudowaniem przestrzennym (tapir) i ewentualnym 

wprowadzeniu różnic kolorystycznych między różnymi partiami włosów (maskary, dopinki), dopięć z 

włosów (w ograniczonych rozmiarach) oraz ozdób i przypięć. Do stylizacji stosuje się różny sprzęt i 

produkty, które muszą utrzymać nadaną formę fryzury (np. wypełnienie, siateczki, wsuwki) . Trwałość 

fryzury wieczorowej nie przekracza kilku godzin, po czym fryzura taka może być przeczesana na 

fryzurę dzienna. Długie włosy zazwyczaj upina się  i otrzymujemy zwartą formę. W przypadku 

krótkich włosów można podkreślić fakturę, kolor i teksturę. We fryzurze wieczorowej powinien być 

umiar i takt, by nie rozbudować nadmiernie całej formy.  

 



Fryzura okolicznościowa jest jednorazowa i wyjątkowa, tworzona na specjalną okazję np. uczesanie : 

 Ślubne 

 Sylwestrowe 

 Konkursowe 

 Na pokazy mody 

 Do sesji fotograficznych 

Fryzura konkursowa, na pokaz mody oraz do sesji fotograficznej nazywana jest też fryzurą fantazyjną. 

Jest to fryzura bardziej rozbudowana niż wieczorowa. 

 

Fryzury okolicznościowe są wyjątkowe, niepowtarzalne, dekoracyjne o znacznym stopniu utrwalenia. 

Efekt zależy od wyobraźni i fantazji fryzjera. Musi mieć on na uwadze całą sylwetkę i pamiętać, że 

fryzura jest najczęściej jej centralnym punktem. Często wymaga próby. Uczesania tego typu mają się 

wyróżniać kształtem, formą i kolorem. Mogą to być upięcia, nowatorskie strzyżenia czy koloryzacje. 

Do upięć i koków często stosuje się dodatki np. wyszukane dopinki, treski, biżuteria i kwiaty. Styliści 

często mieszają tekstury i faktury. Sterczące elementy łączy się z wiszącymi prostymi pasmami. 

Gładkie płaszczyzny zestawiają z karbowanymi lub mocno poskręcanymi. Niektórzy styliści tapirują 

długie włosy do olbrzymich objętości. We fryzurach konkursowych, pokazowych wykorzystuje się 

kontrasty i asymetrię. 

Fryzura awangardowa to przede wszystkim kontrast form i barw. Często są to asymetrie lub 

niespotykane połączenia układów linii. We fryzurach awangardowych występują zazwyczaj znaczne 

różnice długości po obydwóch bokach głowy albo silny kontrast kolorystyczny (mocno nasycone 

barwy i kontrasty). Do stylu awangardowego zaliczamy styl futurystyczny (przyszłościowy). 

Awangarda wychodzi poza kanon epoki, zrywa z tradycyjnym poczuciem estetyki. Zaskakuje i szokuje. 



Zwraca powszechną uwagę. Fryzury awangardowe są dynamiczne , a nawet budzą niepokój. Głównie 

są to asymetria, udziwnianie o niespotykanych wcześniej rozwiązaniach. Fryzury awangardowe 

przeznaczone są dla osób odważnych i zdecydowanych, które lubią się wyróżniać. Fryzura 

awangardowa daje efekt, gdy tworzy ona integralną część całej sylwetki. Zasadą jest tutaj brak zasad. 

Fryzura sportowa, powinna być wygodna i funkcjonalna. Włosy we fryzurach w stylu sportowym są 

krótkie lub średniej długości. Formy strzyżeń mogą być zarówno ułożone i symetryczne , jaki i 

dynamiczne i asymetryczne. Kolory włosów na ogół są naturalne i spokojne. Jeśli są takie oczekiwania 

klienta to do fryzury sportowej można wprowadzić niewielkie kontrasty kolorystyczne. W przypadku 

długich włosów można uczesać kok, warkocz, kucyk. 

 

Temat – Style fryzur. 

Tworzenie stylu oznacza stylizację. Styl podkreśla kreatywność człowieka, jego indywidualność, 

oryginalność i atrakcyjność. Styl może charakteryzować jednostkę, jak i grupę. Fryzura, strój, makijaż 

identyfikują człowieka, który w ten sposób przynależy do różnego rodzaju subkultur, środowisk 

kulturowych czy zawodowych. 

https://kno.ore.edu.pl/moodle/pluginfile.php/57095/mod_resource/content/9/index.html 

Stylizacja i style  

Tworzenie stylu oznacza stylizację. Styl to zespół środków ekspresji, które wpływają na to, jak 

postrzega się konkretną osobę. Podkreślają one trzy zasadnicze elementy (tzw. walory), które  

decydują o wyjątkowości, niepowtarzalności tej osoby:      

 kreatywność,   

 oryginalność,  

 atrakcyjność.   

Walory podkreśla się ubiorem, fryzurą, makijażem i sposobem bycia.  Styl w każdym elemencie 

ubioru czy detalem fryzury przekazuje się otoczeniu informację o nas samych. Styl może 

charakteryzować całą grupę społeczną lub osoby indywidualne.  W przypadku stylu grupowego mamy 

do czynienia z zespołem cech charakterystycznych dla danej grupy. Cechy w wyglądzie – fryzura, 

strój, makijaż, identyfikują człowieka, który przynależy do różnych subkultur, środowisk zawodowych  

czy kulturowych. 

Styl kształtowany jest na podstawie charakteru otoczenia danej osoby, albo wzorców, które chce 

dana osoba naśladować. 

Rys. 1. Style 

https://kno.ore.edu.pl/moodle/pluginfile.php/57095/mod_resource/content/9/index.html


 

a) hipis/romantyczna                                                                     b)  punk/nowoczesna 

 

W przypadku subkultury cechy te są dość wyraźne. Hipis (lub osoba stylizująca się na ten styl) nosi 

długie włosy o łagodnych formach – proste, falujące lub kręcone, ale układające się naturalnie. Stroje 

są luźne, niekrępujące, z wykorzystaniem kolorów jako środka ekspresji.   

Punk czesze się we fryzury o ostrych, zdecydowanych formach i barwach. Stroje raczej obcisłe, w 

przewadze barwy czarnej lub z wykorzystaniem kolorów jaskrawych, zestawionych tak, aby robiły jak 

największe wrażenie, np. żółte spodnie, czerwona bluzka, czarne buty.   

Jeżeli omawia się środowisko zawodowe, styl – dobór odpowiednich fryzur czy stroju, zależy od  

charakteru pracy.   

Prawnicy noszą włosy w modnych liniach i kolorach.  Urzędnicy stosują się do kanonów mody 

konsumenckiej, czyli fryzur typowych do noszenia na ulicy i w domu, tzw. fryzur dziennych. Modelki 

nie mają określonego stylu. Noszą fryzury w perfekcyjnie wykonanych kolorach, przerysowane, o 

mocno wyeksponowanych elementach formy lub koloru. Artyści mają styl abnegacki (nie dbający o 

trendy mody, nawet niechlujny) albo starannie wypracowany, wówczas wybierają fryzury 

awangardowe, mocno stylizowane.  Style dzieli się zasadniczo na trzy różne grupy:  

 styl klasyczny,  

 styl sportowy,   

 styl awangardowy.   

Styl klasyczny jest prosty, bez zbędnych detali czy jaskrawych kolorów. Stonowany i funkcjonalny. 

Fryzury są proste, w ponadczasowych liniach. Najczęściej czesane gładko, ułożone symetrycznie. 

Krótkie włosy strzyże się prosto, dopuszczalne są , długie włosy pozostawia prosto i elegancko 

ułożone lub upina. Styl klasyczny przeznaczony jest na wszelkie oficjalne okazje. Stroje dopasowane 

do sylwetek, na miarę, w prostych formach i stonowanych i czystych kolorach. Unika się barw 

krzykliwych.   

 



     

  

Rys. 2. Style klasyczne w formach krótkich   

  

 

 

Rys. 3. Style klasyczne w formach półdługich 

 

 

 

 



Styl sportowy charakteryzują luźne, swobodne oraz mocno stylizowane linie, pod warunkiem, że są 

wygodne w noszeniu. Kolory strojów czy fryzur są naturalne lub ostre – ważne, żeby były modne. W 

strojach i fryzurach panuje raczej dowolność, uzależniona jednak od mody, jaką widzi się wśród 

sportowców światowej sławy. Ważnym elementem jest wygoda. W stylu sportowym pojawiają się też 

elementy wojskowe.   

Rys. 5.  Styl sportowy 

 

Styl awangardowy cechują nowe, alternatywne rozwiązania. Posiada elementy stylu klasycznego i 

sportowego. We fryzurach spotyka się dowolność linii i koloru, często są asymetryczne, posiadają 

różne faktury w jednym uczesaniu. Kolory we fryzurach awangardowych charakteryzują się 

zdecydowaniem i siłą wyrazu. Awangarda to demonstracja siły i seksualności w strojach i fryzurach. 

Stroje powinny podkreślać odważny charakter noszących je osób. Niekonwencjonalne formy i 

połączenia.   

Rys. 6. Style awangardowe 

 

 

Aktualne trendy fryzur  

Aktualne trendy fryzur charakterystyczne są dla danego okresu. Każda epoka w historii 

charakteryzowała się właściwymi dla niej trendami mody fryzjerskiej. Czas trwania poszczególnych 

trendów przypadał początkowo na całe stulecia. Im bliżej współczesności tym okresy 

charakteryzujące się danymi trendami mody stawały się coraz krótsze. Na początku XX wieku trendy 

przypadały na okres 2–1 dziesięcioleci, w czasach po II Wojnie Światowej na okres 1 dziesięciolecia 

 



(moda lat 50’, 60’, 70”), w latach 80’ moda przypadała na kilka lat, współczesne trendy stanowią 

obraz mody sezonowej.   

Rys. 7. Style na przełomie lat 

 

 

Stylizacja ma ogromne znaczenie w kreowaniu wizerunku klienta. Fryzjer, który wykazuje się 

umiejętnością dopasowania odpowiedniego stylu do osoby, uważany jest za prawdziwego fachowca. 

Twórczość i kreatywność stanowią zalety fryzjera i wpływają na pozytywny odbiór jego pracy. W 

dzisiejszych czasach, ze względu na wymagania klientów, fryzjer coraz częściej przejmuje rolę stylisty. 

Znajomość technik fryzjerskich oraz dostępność różnorodnych narzędzi i kosmetyków pozwala na 

kształtowanie wielu fryzur. Dzięki wykonaniu dokładnej formy z idealną linią cięcia możliwe jest 

układanie fryzury w dowolnym kształcie i kierunku. Dobrze wykonana praca przy tworzeniu wybranej 

formy pozwala na dowolną stylizację. Znajomość podstawowych stylów umożliwia wykreowanie 

fryzury w pożądany sposób. Wśród stylów fryzur wyróżniamy: 

 hot style; 

 styl funky; 

 styl rock&roll; 

 styl pop; 

 styl amazonka; 

 styl latino; 

 styl manga; 

 styl kobieta demon; 

 styl kobieta anioł. 

 

Temat – Stylizacja włosów – upięcia. 

 

Upięcia wykonywane w salonach możemy podzielić na 3 kategorie : 



 Koki 

 Podpięcie włosów 

 Warkocz 

W życiu kobiety zdarzają się uroczystości, na których chce wyróżniać się z tłumu. Nieważne, czy jest 

to ślub, czy może bal Sylwestrowy. Przeróżne koki i upięcia stanowią doskonałą fryzurę na tego typu 

okazje. Niezwykła elegancja tego typu uczesania sprawia, że Panie czują się naprawdę dobrze. 

Kok to fryzura, której podstawą są włosy zebrane w jednym miejscu (np. koński ogon),  a następnie 

upięte, skręcone, splecione lub zwinięte. Kok może być umiejscowiony na szczycie głowy, potylicy lub 

z boku. W zależności od tego stosujemy symetrię lub asymetrię. 

Koki i upięcia dzieli się ze względu na:  

 porę dnia: dzienne i wieczorowe,  

 okazję: koktajlowe, ślubne, komunijne, balowe, pokazowe,  

 charakter uczesania: sportowe, klasyczne, awangardowe. 

 

Tabela  Cechy charakterystyczne dla różnych rodzajów koków. 

Rodzaj koka  Cechy fryzury  

  

  

Kok dzienny  

−  prosta konstrukcja: z jednego lub dwu ogonów końskich  

−  prosta  forma:  okrągła,  wydłużona  (płaska 

 lub stożkowa)  

 −  jednolita lub stonowana kolorystyka  

Odmianą koków dziennych są fryzury koktajlowe o prostej i 

eleganckiej konstrukcji. Koki koktajlowe mogą zawierać subtelne 

elementy dekoracyjne np. plecionkę, warkocz, skręcone lub 

proste pasma podkreślające linie upięcia.  

  

Kok wieczorowy  

 − prosta lub rozbudowana przestrzennie konstrukcją  

− możliwość zastosowania dodatków dekoracyjnych − 

różnorodna kolorystyką  

  

  

Kok ślubny  

−  

−  

różnorodna konstrukcją od prostej, klasycznej po 

skomplikowaną  

trwałość  (fryzura powinna utrzymać się przez minimum 

12 godzin)  

 −  dodatki harmonizujące ze strojem  

 −  

  

subtelne dodatki  



  

  

Kok balowy  

−  

−  

bardzo trwała konstrukcja  

różnorodny styl fryzury (klasyczny, sportowy, 

awangardowy)  

 −  stosowanie dominujących we fryzurze elementów 

dekoracyjnych   

 −  stosowanie dodatków w kontrastowym kolorze  

 

Podpięcie włosów 

To fryzura składająca się z upiętych pojedynczych pasm włosów np. prosto - skręconych, 

pofałdowanych, w lokach czy puklach. Podobnie jak koki, podpięcia mogą tworzyć uczesania 

symetryczne  lub asymetryczne. 

 

 



 



 

Temat – Stylizacja włosów – warkocze i plecionki. 

 

Warkocze i plecionki 

Warkocze to fryzury ze splecionych pasm włosów, zalicza się do nich również plecionkę okrywającą 

całą powierzchnię głowy. Zwykle są to sploty nieskomplikowane, składające się najczęściej z dwóch 

lub trzech przekładanych (zaplatanych) pasm. Plecionki to sploty z przynajmniej czterech pasm 

włosów. Wyglądem i sposobem wyplatania przypominają konstrukcję koszyka. 

 

INSTRUKCJA WYKONANIA TRZYPASMOWEGO WARKOCZA ZAPLATANEGO OD GÓRY 

  Podziel włosy na trzy pasma. 

 Krzyżuj naprzemiennie zewnętrzne pasma nad pasmem środkowym. 

INSTRUKCJA WYKONANIA TRZYPASMOWEGO WARKOCZA ZAPLATANEGO OD DOŁU 

 Podziel włosy na trzy pasma. 

 Krzyżuj naprzemiennie zewnętrzne pasma pod pasmem środkowym. 



 

Do układania fryzur dziennych z włosów długich można stosować różne techniki zaplatania. Splot to 

skręcone pasma włosów. Mogą służyć jako dekoracja lub baza konstrukcyjna do formowania koków. 

Sploty można wykonywać z włosów prostych lub kręconych. Specyficzną formą splotu jest warkocz 

zaplatany z co najmniej 2 pasm. Biorąc pod uwagę kolejność plecenia pasm wyróżnia się następujące 

rodzaje splotów: 

 wstępujący (angielski) , z 3 pasm, pasma boczne przekładane są nad środkowym pasmem, 

 zstępujący (duński) , z 3 pasm, pasma boczne przekładane są pod środkowym pasmem, 

 wstępujący dobierany (francuski) ,3 pasma są równe, uzyskuje się warkocz tzw. płaski 

(odwrócony),  

 zstępujący dobierany , 3 pasma równe, uzyskuje się warkocz wypukły (podniesiony),  

 wstępujący i zstępujący (kłos) normalny i dobierany,  

 wstępujący z 4 pasm,  

 wstępujący z 6 pasm, 

 pleciona z wielu pasm – pasma tkane między sobą. 

Rys. Rodzaje splotów 

 

Warkocz dobierany duński      Warkocz dobierany francuski                  Plecionka 

 

Plecionka                               Warkocz angielski                             Warkocz dobierany angielski 

 

 

 



Techniki zaplatania warkoczy  

 Warkocz w „kłos”  

1. Gładko wyczesać włosy  

2. Związać na karku i podzielić na dwie równe części  

3. Z każdej części wybrać po jednym cienkim kosmyku (im cieńsze, tym delikatniejszy wzór) i położyć 

na grubej części–kosmyk wydzielony po prawej części włosów, przełożyć nad nim i schować z lewej 

strony, za grubą częścią włosa.  

4. Zaplatać włosy po końce  

5. Związać ozdobną spinką  

 

 

Warkocz z czterech pasemek  

1. Gładko wyczesać włosy  

2. Związać na karku i podzielić na cztery równe części  

3. Zapleść włosy zgodnie z załączonym rysunkiem  



 

Warkocz z sześciu pasemek  

1. Gładko wyczesać włosy  

2. Związać na karku i podzielić na sześć równych części  

3. Zapleść włosy zgodnie z załączonym rysunkiem  

 

 

 

Temat – Stylizacja włosów – dredy. 

 

Dredy – rodzaj fryzury powstałej ze sfilcowanych pęków włosów na głowie. Dredy są typowe dla osób 

identyfikujących się z filozofią ruchu Rastafari, ale noszone są także przez wiele innych grup i 

subkultur oraz w wyniku mody. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dredy 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dredy


 

 

 1. Dredy - wykonanie 

 



Aby zrobić dredy w domu, konieczne są: grzebień i szydełko. Możesz natapirować włosy grzebieniem, 

a następnie zakręcić dredy szydełkiem. Grubość dredów zależy od rodzaju szydełka. Im grubsze 

szydełko, tym dredy będą szersze i grubsze. Jeśli grube dredy nie są w twoim stylu, możesz skorzystać 

z cienkiego szydełka. Gwarantuje ono zbite i cienkie dredy. Robienie dredów w domu można 

wypróbować także inną techniką – bez użycia szydełka. Należy wówczas natapirować włosy i za 

pomocą rąk zwijać je w dredy. 

Robienie dredów tą metodą powoduje, że są one bardziej sprężyste, a włosy po długości prawie w 

ogóle z nich nie wychodzą. Innym sposobem na zrobienie dredów jest zrobienie z nich warkoczyków. 

Takie dredy są bardzo cienkie, a ich struktura różni się od tradycyjnych dredów. Zdecydowanie 

odradza się wykonywanie tzw. dredów na klej, cukier, piankę czy lakier oraz skręcanie ich po długim 

okresie niemycia włosów czy nieczesania. 

2. Dredy - naturalne dredy 

Dredy wykonuje się nie tylko w warunkach domowych, ale także w profesjonalnych gabinetach 

fryzjerskich. Z tego sposobu robienia dredów korzysta wiele osób, ponieważ wykonanie dredów w 

salonie gwarantuje ich dłuższą trwałość i pielęgnację włosów oraz skóry głowy. Fryzjer dysponuje nie 

tylko profesjonalnymi przyrządami do robienia dredów, ale także specjalnymi kosmetykami, które 

umożliwiają wykonanie tej fryzury. Właśnie od nałożenia preparatów do włosów fryzjer rozpoczyna 

robienie dredów. 

Wykonanie dredów w profesjonalnym salonie fryzjerskim gwarantuje czystość włosów. Dzieje się tak, 

ponieważ wiele osób sądzi, że do wykonania dredów konieczne jest niemycie włosów przez kilka 

tygodni. Przed decyzją o wyborze konkretnego salonu fryzjerskiego warto wypytać znajomych, którzy 

noszą dredy, gdzie wykonywali swoje fryzury. Wiele osób trafia bowiem na młode i niedoświadczone 

fryzjerki, które nie potrafią wykonać dredów i efekt takiego zabiegu fryzjerskiego jest opłakany. 

3. Dredy - pielęgnacja 

Wbrew pozorom, nie wystarczy wiedzieć, jak zrobić dredy. O dredy trzeba również dbać. Niezbędne 

jest regularne mycie skóry głowy łagodnymi szamponami. Po myciu należy dokręcić dredy. Nie zaleca 

się natomiast suszenia dredów suszarką, ponieważ osłabia to włosy. Nie znaczy to jednak, że można 

położyć się spać z mokrymi dredami. Wręcz przeciwnie, może to pogorszyć ich wygląd – po wstaniu z 

łóżka będą spłaszczone. W celu uniknięcia rozplątywania się dredów można wcierać w nie wosk 

pszczeli lub kosmetyczny. 

Dredy mogą być także swoiście ozdabiane. W tym celu nakłada się specjalne koraliki na dredy w 

różnych kolorach. Przed podjęciem decyzji o dredach warto dobrze się zastanowić. Fryzura wykonana 

w salonie fryzjerskim jest kosztowna, a domowe sposoby na to, jak zrobić dredy, nie gwarantują 

dobrego rezultatu. Jeśli dredy się znudzą, nie ma innego wyjścia niż obcięcie włosów, gdyż włosy są 

wówczas tak zniszczone, że nie warto ich rozplątywać. 

 

 


