
Techniki fryzjerskie cz. 3 – Jadwiga Pocheć 

Praca zaliczeniowa nr 3 – proszę wykonać uczesanie ślubne 

(na główce lub głowie np. siostry). Filmik z wykonania fryzury 

proszę przysłać na WhatsApp. Jeśli przyślesz tylko zdjęcia 

praca nie będzie oceniona na 5. 

Termin 17 listopada 2020r. 

 

Temat – Loki płaskie i spiralne. Układanie fal. 

 

Loki płaskie i spiralne uzyskamy za pomocą wałków i lokówki. 

1.Loki płaskie . 

 Sposób nawijania : od końcówek do nasady, 

 Kształt pasma : prostokątny, 

 Grubość pasma : dostosowana do średnicy wałka, 

 Kąt nawijania : prosty lub rozwarty, 

 Kierunek nawijania :zależny od techniki. 

2. Loki spiralne. 

 Sposób nawijania : od nasady do końcówek, 

 Kształt pasma : trójkątny lub kwadratowy 

 Grubość pasma : 1 cm x 1cm 2 cm x 2 cm 

 Kierunek nawijania : kierunki naprzemienne tj. 1 rząd w prawo , 2 rząd w lewo 

3. Zasady ogólne : 

 Pasma powinny być dobrze wyczesane, rozciągnięte ale nie naprężone 

 Pasma należy równo rozłożyć na wałku, nie może się plątać ani skręcać 

 Wałek powinien być dobrze umocowany, ale szpilka nie powinna dotykać skóry głowy 

 Włosy trzeba dokładnie osuszyć 

 Włosy po ściągnięciu z wałków trzeba dobrze wyszczotkować ( przy spiralnych użyć gruby 

grzebień lub widelca ), aby pozbyć się widocznych przedziałków 

 Następnie za pomocą odpowiednich grzebieni i środków do stylizacji ułożyć i utrwalić fryzurę 

 

Fale  układane są na mokrych włosach palcami – od samego przedziałka, po całym owalu czaszki. 

Żeby skręt fal utrzymał się na głowie, najlepiej użyć produktu stylizującego. Niektórzy fryzjerzy 

wykorzystują w tym celu dużą ilość żelu − wówczas włosy wydają się być mokre cały czas.  



Finger waves możesz wykonywać zarówno na krótkich, jak i na długich włosach. Fryzura ta najczęściej 

jednak daje złudzenie krótkich włosów, bo długie pasma upinane są zazwyczaj w kok, który ukrywany 

jest z tyłu. Inną techniką „zamaskowania” długich włosów, jest ich podpięcie pod spód wsuwkami.  

A jak wykonać taką fryzurę? Na mokre włosy nałóż piankę-wosk z serii Joico Curl Defining. Innym 

produktem, który pomoże Ci ułożyć bardzo trwale krótkie włosy jest Style & Finish Matte Grip. Ta 

pasta do włosów zapewnia matowe wykończenie fryzury i utrzymuje ją nawet do 72 godzin. Gdy 

przygotujesz już włosy, palcami zakręcaj fale i od razu zabezpiecz skręt klipsami fryzjerskimi. Te usuń 

dopiero po całkowitym wyschnięciu włosów. Tak, jak na zdjęciu poniżej. 

https://joimagazine.pl/fryzura-fale-w-retro-odslonie-zobacz-fryzury-z-falami-i-dowiedz-sie-jak-je-

zrobic/ 

 

 

 

Temat – Wykończenie fryzury. 

https://miastowlosow.pl/pianka-wosk-joico-curl-defining
https://miastowlosow.pl/pasta-do-wlosow-joico-matte-grip
https://joimagazine.pl/fryzura-fale-w-retro-odslonie-zobacz-fryzury-z-falami-i-dowiedz-sie-jak-je-zrobic/
https://joimagazine.pl/fryzura-fale-w-retro-odslonie-zobacz-fryzury-z-falami-i-dowiedz-sie-jak-je-zrobic/


Podstawą odpowiedniego wykończenia fryzury w zaplanowanej formie jest odpowiednie ułożenie. 

Przy kształtowaniu fryzury są niewielkie możliwości korekty. Płasko przylegające elementy fryzury 

można podnieść przez tapirowanie (lekkie zwichrowanie włosów). Puszyste , pełne objętości 

elementy fryzury trudno wygładzić przez tapirowanie, płaskie suszenie i dużą ilość lakieru. 

Przy wykańczaniu fryzury całkowicie wysuszone włosy najpierw są odprężane przez szczotkowanie i 

czesanie , a następnie układane za pomocą szczotki lub grzebienia w zaplanowanej formie. 

Tapirowanie możliwe jest tylko wtedy, gdy włosy są różnej długości. Gdy będziemy tapirować włosy 

u dołu oddzielonego pasma, uzyskamy objętość i podniesienie włosów. Gdy będziemy tapirować 

włosy w górnej partii oddzielonego pasma, uzyskamy przylegające elementy fryzury.  

Po utapirowaniu elementów fryzury wygładzamy płaszczyzny widoczne w gotowej fryzurze (pasmo 

po paśmie), za pomocą szczotki albo grzebienia. Gotowa fryzura musi odpowiadać życzeniom klientki. 

 

Temat – Zastosowanie komputerów podczas projektowania fryzur. 

 

Programy komputerowe w projektowaniu fryzur 

Wychodząc naprzód oczekiwaniom klientów, stworzono programy komputerowe pozwalające na 

wprowadzanie wirtualnych zmian w wyglądzie zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W programach tych 

używa się realistycznego zdjęcia osoby chcącej poddać się metamorfozie. Można sprawdzić wiele 

wariantów uczesania, dobierać rozmaite rodzaje i długości włosów oraz kolory fryzur. Programy takie 

zazwyczaj mają intuicyjną, prostą obsługę. Wszystkie ich funkcję są niezwykle łatwe do nauczenia, 

nawet dla osób, które na co dzień nie używają komputera. Oczywiście na początku potrzebne jest 

zdjęcie w formie cyfrowej. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, zdjęcie powinno być wyraźne i 

wykonane z przodu, z zebranymi do tyłu włosami, aby odsłonić jak najwięcej twarzy. 

Na rynku dostępne są programy z funkcją rozpoznawania twarzy, które wyznaczają jej punkty 

biometryczne i samoczynnie dopasowują fryzurę. Wyszukiwane są fryzury opcjonalne, pasujące do 

danego kształtu twarzy. Zintegrowane programy strzyżenia umożliwiają zmianę fryzur poprzez 

obcięcie, dodanie grzywki i inne wariacje. Należy jednak pamiętać, że programy tego typu pozwalają 

na zmianę w obrębie głowy klientki, a nie w jej ogólnym wyglądzie, z którym fryzura zawsze powinna 

harmonizować. Dlatego też indywidualne doradztwo powinno być przeprowadzane wyłącznie przez 

dobrych fryzjerów posiadających fachową wiedzę. 

Zazwyczaj w tego typu programach przycisk z ikoną fryzury pozwala przeglądać i dobierać fryzury. 

Programy zawierają setki fryzur, a niektóre nawet ponad tysiąc, więc ich dobór zajmuje sporo czasu. 

Ponadto znajdują się tam biblioteki dodatków, po to, by można szybko sprawdzić, czy wybrana 

fryzura jest uniwersalna, np. czy pasuje do okularów korekcyjnych, przeciwsłonecznych albo do 

wieczorowego makijażu. Stworzony nowy wizerunek można łatwo wydrukować bądź przesłać e-

mailem, np. w celu uzyskania akceptacji propozycji przez klienta. 

Do programów projektujących fryzury należą: 

 Cosmopolitan Virtual Look Twoje nowe oblicze; 

 Mistrz wizażu; 

 Mistrz wizażu 2; 



 Maggi Hairstyle; 

 Wizaż; 

 Adobe Photoshop; 

 GIMP; 

 strony internetowe pozwalające na zmianę wizerunku bez instalowania specjalnych 

programów 

GIMP to jeden z popularniejszych i uniwersalnych programów do edycji i obróbki fotografii oraz 

grafiki. Jest to program darmowy, dzięki czemu każdy może legalnie go ściągnąć i użytkować bez 

żadnych ograniczeń funkcjonalnych i czasowych. Bardzo często wykorzystywany jest w 

profesjonalnych salonach, gdyż funkcjonalnościami przypomina Adobe Photoshop. GIMP posiada 

szereg funkcji, takich jak zaznaczenie, gumka, wypełnienie, pędzel, różdżka, klonowanie, skalowanie, 

rozmywanie, lasso itp. 

Adobe Photoshop oferuje bardzo rozbudowaną gamę funkcji oraz narzędzi do obróbki i tworzenia 

grafiki rastrowej. Można w nim dokonać dowolnych wariacji w kreowaniu nowego wizerunku. Jest 

jednak dość skomplikowany i wymaga sporej wiedzy. Obecnie występuję w trzech edycjach – 

Elements, Standard i Extended. Jest to flagowy produkt firmy Adobe. Jego zdecydowanym minusem 

jest bardzo wysoka cena. 

Aby sprawdzić, czy dana fryzura pasuje do danej osoby, należy przeprowadzić szereg kombinacji: 

 w programie Adobe Photoshop otworzyć zdjęcia fryzury oraz osoby poddawanej 

metamorfozie; 

 

KOPIUJ); 

 i dopasować do kształtu i 

 

 za pomocą gumki (krycie i przepływ ok. 70%) wytrzeć czoło i wszystkie miejsca tam, gdzie pod 

twarzą jest fryzura, czyli ewentualną grzywkę, boki twarzy itp. Należy to robić uważnie, gdyż 

działając ze zbytnim rozmachem, można np. wytrzeć oko modelki. Wówczas jednak można 

 

 po dopasowaniu kształtu i wielkości twarzy do włosów i usunięciu wszelkich nadmiarów 

należy dopasować kolor skóry, który różni się od szyi. Wyrównać to można jeszcze przed 

spłaszczeniem obrazka, zmieniając parametry w balansie czy kontraście – modyfikacji 

dokonujemy tylko na twarzy, gdyż jedynie ta warstwa ulega zmianom. W tym celu należy 

skórę; 
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SPŁASZCZ OBRAZEK. 

 



 

 

 

 

 

 


