
Techniki fryzjerskie cz. 4 – Jadwiga Pocheć 

 

Temat - Zasady wykonania fryzury dziennej.  

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. 

Formowanie fryzur dziennych. 

Czesząc fryzurę dzienną z krótkich i średnich włosów fryzjer powinien stworzyć uczesanie ładne, 

proste i wygodne, w zgodzie z aktualną modą i preferencjami klienta/ klientki. Ważne jest, żeby przez 

kilka dni włosy układały się jeszcze same i nie traciły formy. Zależnie od linii strzyżenia fryzury dzienne 

układa się z zastosowaniem grzebienia, szczotki, żelazka czy palców oraz przy użyciu różnych środków 

stylizujących. Po nadaniu ostatecznego kształtu włosy utrwala się lakierem. Fryzury dzienne mogą 

występować w czterech podstawowych stylach: klasycznym, sportowym, awangardowym i 

romantycznym. 

Fryzura klasyczna 



Fryzura sportowa 

Fryzura romantyczna 

Fryzura awangardowa 

Fryzury w stylu klasycznym są oparte na prostocie i zwięzłości formy. Cechuje je symetria, porządek i 

proste linie. Włosy długie i półdługie upina się w zwięzłe, eleganckie koki.  



Styl sportowy adaptowany na użytek dzienny, lubiany i wybierany przez osoby aktywne – 

charakteryzuje się wygodą i dowolnością form oraz naturalnymi kolorami. 

Styl romantyczny cechują fryzury o miękkich delikatnych liniach półokrągłych i falistych. Delikatne w 

formie, mogą być dekorowane elementami ozdobnymi. 

Styl awangardowy charakteryzuje zastosowanie asymetrii, mocnych kolorów, kontrastów w kolorach 

i długościach, geometrycznych oraz łamanych linii; fryzury stylu awangardowego cechuje ekspresja, a 

nawet agresja, łączenie różnych stylów i subkultur. 

Fryzury dzienne układa się grzebieniem lub palcami przy użyciu różnych środków stylizujących–

emulsji, żeli, gum fryzjerskich. Po nadaniu ostatecznego kształtu włosy spryskuje się lakierem.  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. 

 

Fryzura dzienna 

 

 

 

Modelowanie klasycznej damskiej fryzury dziennej w dwu wersjach: 

a) klasycznej gładkiej  



   

   

b) z wywiniętymi końcami.  

  

Klasycznie wymodelowaną fryzurę z lekko podwiniętą grzywką formuje się z wyciągniętych pasm 

suszonych pod kątem ostrym do dołu, zgodnie z kształtem głowy. Dzięki temu fryzura ma małą 

objętość. W drugiej wersji fryzura ma zwiększoną objętość na obwodzie. Przy pomocy wąskiej 

okrągłej szczotki podkręca się do góry końce włosów tworząc dynamiczną formę. 

 

 

 



Temat – Zasady wykonania fryzury wieczorowej i okolicznościowej. 

 

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 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CsEqISczJIw 

https://www.youtube.com/watch?v=nAkEi4sus_E 

https://www.youtube.com/watch?v=jw53T3z4kN0 

https://www.youtube.com/watch?v=akWcgEi1afA 

Techniki pracy stosowane przy formowaniu fryzur wieczorowych. 

1.Wyczesywanie – precyzyjne rozczesanie i wyrównanie powierzchni włosów przez czesanie 

grzebieniem lub szczotką. 

2.Tapirowanie – czesanie pasma włosów w kierunku przeciwnym do ich wzrostu.  

3.Gładzenie – delikatne czesanie grzebieniem o gęsto rozstawionych zębach  lub kokówką – szczotką 

z włosiem o średniej twardości.  

https://www.youtube.com/watch?v=CsEqISczJIw
https://www.youtube.com/watch?v=nAkEi4sus_E
https://www.youtube.com/watch?v=jw53T3z4kN0
https://www.youtube.com/watch?v=akWcgEi1afA


4.Nawijanie – nadanie włosom okrągłej lub obłej formy poprzez okręcenie pasma  na wałek lub 

wypełniacz. 

5.Zwijanie – tworzenie formy loka jako elementu dekoracyjnego i umocowanie  go po uformowaniu 

do pozostałych włosów.  

6.Owijanie – ukrycie miejsca związania końskiego ogona lub dodanie objętości  w owiniętym 

elemencie przez owijanie go pasmem włosów.  

7.Skręcanie – obracanie pasma wokół własnej osi, kierunek skręcania wyznacza kierunek ułożenia 

włosów.  

8.Splatanie – tworzenie dekoracyjnej i konstrukcyjnej formy splotu, warkocza lub plecionki.  

9.Prostowanie – nadanie włosom idealnie gładkiej powierzchni.  

10.Karbowanie – nadanie włosom nierównomiernej, geometrycznej struktury powierzchni włosów, 

czynność wykonuje się na wyprostowanym paśmie włosów.  

11.Falowanie – zmiękczenie linii włosów lub pojedynczych pasm przez zastosowanie falownicy.  

12.Dreadowanie – tworzenie formy zapożyczonej z kultury afrykańskiej, polega na splataniu i 

wplataniu cieniusieńkich pasemek włosów.  

13.Upinanie – tworzenie formy koka przez przypinanie do włosów pojedynczych elementów z 

włosów, z których jest zbudowana cała fryzura. 

Do formowania jednej fryzury można zastosować jedną lub wiele technik pracy. Istotne jest, aby 

całość wyglądała estetycznie a forma uczesania była spójna i harmonijna. 

Podstawową funkcją fryzury wieczorowej jest podkreślenie i uwypuklenie korzystnych cech urody 

klientki i klienta. Fryzury wieczorowe mogą mieć formę : 

 Z włosów krótkich – mocno wystylizowana i utrwalona, z zaznaczoną linią strzyżenia , fakturą 

(gładka lub objętościowa) i teksturą (jednorodna lub niejednorodna), z podkreślonymi 

elementami fryzury, jak kosmyki, grzywka, pasemka czy kolor w formie nabłyszczonej lub 

matowej. 

 Z włosów półdługich – rozpuszczone i uczesane włosy lub spięte, mocno utrwalone. 

 Z włosów długich – koki lub upięcia. 

Przebieg technologiczny formowania fryzury wieczorowej : 

1.Mycie i suszenie włosów.  

2.Przygotowanie włosów – aplikacja preparatu stylizującego np. wosku, emulsji, preparatu 

zabezpieczającego przed działaniem wysokiej temperatury.  

3.Kierunkowe nawijanie włosów na wałki.  

4.Podział włosów na sekcje zgodnie z kolejnością upinania włosów – sekcje tylne tworzą bazę koka, 

sekcje boczne i przednie tworzą elementy wykończeniowe.  

5.Podział sekcji na fragmenty: konstrukcyjne i uzupełniające.  

6.Dokładne wyczesanie poszczególnych pasm.  



7.Aplikowanie preparatów wspomagających kształtowanie włosów np. lakieru.  

8.Umocowanie konstrukcji podstawowej.  

9.Przygotowanie i umocowanie fragmentów uzupełniających.  

10.Uformowanie i umocowanie fragmentów wykończeniowych.  

11.Aplikowanie elementów dekoracyjnych.  

12.Aplikowanie preparatów utrwalających 

Specyficzna formą fryzur wieczorowych są fryzury komunijne. Techniki pracy oraz przebieg 

technologiczny przy formowaniu fryzury komunijnej jest taki sam jak przy czesaniu fryzur damskich. 

Różnica polega na samej stylizacji fryzury. Należy pamiętać, że czesze się dziecko. Fryzura powinna 

harmonizować z typem urody i kształtem twarzy dziecka. Istotne jest, aby upięcie było delikatne. 

 

 



 

 

Temat – Fryzury sportowe. 

 

https://www.schwarzkopf.pl/pl/stylizacja/fryzurysportowe/aktywnie-i-stylowo-swietne-sportowe-

fryzury.html 

 

 

https://www.schwarzkopf.pl/pl/stylizacja/fryzurysportowe/aktywnie-i-stylowo-swietne-sportowe-fryzury.html
https://www.schwarzkopf.pl/pl/stylizacja/fryzurysportowe/aktywnie-i-stylowo-swietne-sportowe-fryzury.html


Temat – Tworzenie fryzury awangardowej. 

 

https://party.pl/porady/uroda/fryzury/fryzury-awangardowe-krok-po-kroku-104209-r1/ 

https://magazinalsu.ru/pl/avangardnyi-stil-v-pricheske-foto-avangardnye-pricheski-kak.html 

Każdego dnia, gdy patrzymy na fryzury na naszych ulicach, zadać sobie możemy pytanie, czy jeszcze 

coś jest w stanie nas zaskoczyć? Trudno teraz znaleźć w propozycjach nawet największych kreatorów 

coś, co naprawdę zaskoczy i zachwyci. 

Awangarda, która ma swoje odniesienie do sztuki, a moda jest na pewno jednym z odłamów sztuki, 

ma prostą definicję - avant garde to po francusku: „straż przednia”, w praktyce oznaczała na początku 

XX wieku odrzucenie tego co tradycyjne i stworzenie nowych wartości Awangarda oznacza więc w 

uproszczeniu  stworzenie czegoś zupełnie nowego.  

 

Mamy poczucie, że już wszystko było, że w fryzjerstwie nie da się wymyślić zupełnie nowych trendów 

i częściowo wydaje się, że tak jest. Potwierdzają to po części najbardziej znani fryzjerzy, jak na 

przykład brytyjski stylista Jerome Hillion. Jego propozycje pozornie  awangardowe, tak naprawdę 

opierają się mieszaniu stylów i dodawaniu do tego jakiś drobnych elementów obcych stylom, które 

zostały wykorzystane. Jednak nawet jeśli tak jest, to i tak uznamy genialność stworzonych fryzur . 

 

Ostatnio firmy produkujące farby próbują proponować nowe kolory włosów od różnych odcieni różu, 

przez czerwienie, fiolety – są to oczywiście dość odważne kolory, chociaż w tej chwili daleko im do 

awangardy. Chyba teraz nawet osoba nosząca zielone, czy niebieskie włosy nie zaskoczy nas, bo to już 

gdzieś widzieliśmy.  

 

Oczywiście fryzjerzy proponują wiele stylizacji, które wymagają sporo odwagi, ale nie są one czymś 

nowym, czymś, co wprowadza coś zupełnie nowego, odrzucającego stare wzory i pomysły. Można 

mówić zatem o fryzurach odważnych, przebojowych, ale nie widać tak naprawdę prawdziwie 

awangardowych rozwiązań, bo nie są nimi udziwnione fryzury pokazywane na wybiegach. 

 

Wielu fryzjerów próbuje przystosować propozycje z wybiegów do codziennej praktyki – taką jest 

podwójna fryzura – spodnia warstwa to tradycyjnie cięcie na pazia, włosy są pomalowane  na ciemny 

kolor, natomiast wierzchnia warstwa to dłuższe pasma, mocno postrzępione i wycieniowane i 

pomalowane na ostry miedziany kolor. Fryzura wygląda ładnie – ale na pewno wymaga dość częstych 

wizyt w salonie. Dość nietypowe rozwiązanie na jednym z pokazów zaproponowała Wella. Otóż, 

modelka miała włosy ostrzyżone na pazia, a cały trik polegał na nałożonej farbie – góra jest czarna, 

tworzy wręcz rodzaj kasku (robi to takie wrażenie)na boku włosy, poniżej „kasku” są pomalowane ma 

kolor miedziany, a cieniutki fragment grzywki na kolor platynowy. Artyzm tej fryzury polega na 

bardzo równych linia kolorów – pojawia się tylko jedno pytanie – jak długo taka fryzura wytrzyma w 

tak idealnym stanie? 

 

W zasadzie było już niemal wszystko – i włosy golone na łyso i z wzorkami na łysej części, włosy mogą 

być ogolone na całej głowie lub na połowie – wzdłuż lub w poprzek. Były już włosy w połowie kręcone 

a w połowie proste i tu znowu dwie opcje – wzdłuż lub w poprzek oraz jeszcze jedna możliwość 

dół/góra. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kobiety nosiły koki z precyzyjnie ułożonych, 

natapirowanych pasemek – dziś takie fryzury pokazywane są jako nowość, a to tylko powrót do 

przeszłości. Były  już łyse głowy mężczyzn, czasami z długą grzywką, czasami z zostawionym z tyłu 

https://party.pl/porady/uroda/fryzury/fryzury-awangardowe-krok-po-kroku-104209-r1/
https://magazinalsu.ru/pl/avangardnyi-stil-v-pricheske-foto-avangardnye-pricheski-kak.html
https://piekielko.com/sklep/odziez
https://piekielko.com/sklep/spinki
https://piekielko.com/sklep/spinki


pasmem włosów jak u Turków. Były włosy dwukolorowe, były pasemka i balejaże, cięcia 

asymetryczne, były płukanki w różu i fiolecie... właściwie wszystko już było... wszystko, dokąd ktoś nie 

wpadnie na jakieś awangardowe. 

 

Jesteśmy już tak przyzwyczajeni do różnych ekstrawagancji, że nawet „cukierkowa awangarda”, czyli 

kolekcja fryzur "Candy Floss'" zaproponowana przez stylistkę  Anne Veck nie robi na nas jakiegoś 

wielkiego wrażenia, chociaż trzeba przyznać, że udało się jej stworzyć coś nowego (awangardowego), 

co w części da się naśladować na co dzień. Istotą tej stylizacji jest kolor – włosy są pomalowane na 

kolory, które znamy z zestawów kolorowych kredek – chociaż tak naprawdę dominuje tu kolor rudy, 

pomarańczowy, ale są przebłyski zielonego, żółtego i fioletu. Fryzury są  bardzo śmiałe, „napuszone”. 

Oprócz tych awangardowych propozycji, stylistyka czesze  kobiety w różnym wieku, proponuje im 

balejaże, ale wiele jej fryzur ma wręcz charakter romantyczny i bardzo kobiecy. 

 

Ostatnio pojawił się co prawda nowy trend w modzie - włosy z odrostami.  Oczywiście odrosty są 

specjalnie robione i stylizowane i są nieco inne niż naturalne odrosty na malowanych włosach i 

wprawne oko rozróżni to co jest modą a co zaniedbaniem. 

 

Coraz częściej styliści muszą stracić wiele energii, by świat czymś zaskoczyć i niejednokrotnie okazuje 

się, że to co pozornie jest nowością jest znane od tysiącleci, bo już 3 tysiące lat przed naszą erą dbano 

o ciekawe fryzury, a przez tysiąclecia nazbierało się wiele pomysłów na to, jak uczesać włosy. 

 

 

Temat – Zasady formowania fryzur męskich.  

O formie fryzury męskiej decyduje strzyżenie. Biorąc pod uwagę rodzaj strzyżenia wyróżnia się 

następujące fryzury męskie: 

 uzyskiwane w wyniku tzw. strzyżenia całkowitego,  

 klasyczne z włosów krótkich, półdługich i długich,  

 specjalne: różne odmiany jeży, fryzury kreatywne.  

Fryzury męskie uzyskiwane w wyniku strzyżenia całkowitego Wskazana forma włosów polega na ich 

prawie całkowitym usunięciu. Jest preferowana przez mężczyzn mających ubytki w owłosieniu. 

Stylizacja tego typu fryzur polega na osuszeniu włosów ręcznikiem. Klasyczne fryzury męskie 

Podstawą stylizacji tego typu fryzur jest strzyżenie. Uzyskanie wskazanego efektu uzyskuje się 

poprzez nadanie włosom formy stopniowej. Stylizacja fryzur klasycznych polega na nadaniu włosom 

żądanego kształtu za pomocą szczotki lub grzebienia. Pasma włosów modeluje się w strumieniu 

ciepłego powietrza uzyskując odbicie pasm od nasady w okolicy szczytu głowy. Do czesania można 

użyć pianki. Ostateczny kształt fryzurze nadaje za pomocą wosku, gumy lub żelu wmasowywanych w 

pojedyncze pasma włosów. Ostateczny kształt fryzury utrwala się lakierem.  

Fryzury specjalne 

 Fryzury specjalne charakteryzują się zróżnicowaną formą, kształtem i teksturą. Często stosuje się 

kontrasty długości, kształtu i koloru. Przykładami fryzur męskich o formie specjalnej są:  

 różne odmiany jeża,  



 fryzury awangardowe np. typu irokez, lucky, grafitti,  

 fryzury asymetryczne, w których do podkreślenia linii asymetrii stosuje się kontrasty 

kolorystyczne. 

 Do stylizacji tego typu fryzur stosuje się mocne środki stylizujące. Najczęściej są to żele  i gumy 

fryzjerskie, które utrwalają fryzurę z równoczesnym nadaniem włosom elastyczności. Włosy suszy się 

w strumieniu ciepłego powietrza lub modeluje szczotką (żeberkową lub tunelową). Ostateczny kształt 

nadaje się formując pasma palcami lub grzebieniem. W celu podkreślenia asymetrii lub koloru włosy 

prasuje się żelazkiem fryzjerskim. 

Modelowanie męskiej fryzury dziennej w dwu wersjach: 

a) gładkiej z mniejszą objętością przodu  

  

b) z wyraźną strukturą oraz większą objętością do tyłu. W przypadku fryzury gładkiej szczotką 

szkieletową suszy się włosy zgodnie z ich wzrostem do przodu, ku twarzy, nie podnosząc ich przy 

nasadzie. 

   

 

Fryzurę strukturalną modeluje się szczotką półokrągłą lub okrągłą zaczesując włosy w tył, w kierunku 

przeciwnym do wzrostu włosów, co automatycznie je podnosi w górę. 

 

Temat – Zastosowanie włosów doczepianych przy formowaniu 

fryzur. 



 

Celem zagęszczania i przedłużania włosów jest zmodyfikowanie fryzury klienta. Zabieg polega na 

doczepianiu do włosów klienta pasemek włosów naturalnych lub sztucznych w celu uzyskania takich 

efektów, jak: 

• zagęszczenie włosów – zwiększenie gęstości włosów, objętości (pełne, niepełne), 

• przedłużenie włosów – zwiększenie długości włosów (pełne, niepełne), 

• stworzenie asymetrii we fryzurze – powstanie nowej formy fryzury, 

• łączenie kolorów we włosach (np. tonowanie, kontrasty) i faktur (proste i falujące), 

• doczepienie elementów dekoracyjnych lub tworzenie stylu (np. etno - warkoczyki, dready). 

Zagęszczenie włosów zwiększa gęstość włosów w określonych obszarach, poprawia wygląd, pełni 

funkcję kosmetyczną. Przedłużenie zwiększa długość włosów i jednocześnie zwiększa ich gęstość. 

Zmienia fryzurę i wygląd klienta. Pełni funkcję estetyczną wykorzystywaną w życiu codziennym, na 

pokazach, w teatrze czy w filmie. 

Doczepianie włosów może być pełne lub niepełne : 

– pełne dotyczy całego porostu klienta,  a niepełne -  wybranych obszarów.  

Usługę wykonuje się różnymi technikami. 

 

 

 

Temat – Błędy popełnione podczas formowania fryzur. 

 

Podstawowe błędy fryzjera przy formowaniu fryzur : 

 brak diagnozy włosów 

 brak analizy wyglądu klienta (kształt twarzy, profil, mankamenty urody, profil, typ sylwetki) 

 zastosowanie nieodpowiednich środków do układania ,stylizacji i utrwalenia włosów 

 użycie małej siły podczas nawijania włosów na wałki , szczotkę 

 nieodpowiednia temperatura żelazka (zbyt niska) 

 nieodpowiednie dodatki fryzjerskie (zbyt ciężkie lub duże) 

 

 


