
1

Kurs: Zasady technik fryzjerskich
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KURS Zasady technik fryzjerskich

MODUŁ Techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów

2 Techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów

2.1 Podstawy strzyżenia

2.1.1 Strzyżenie

Strzyżenie  jest  podstawowym  zabiegiem  fryzjerskim składającym  się  z  wielu
czynności wykonywanych na włosach klienta. Fryzjer ścina pewną ilość włosów, nadając
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im pożądaną formę.  Strzyżenie wytycza zarys fryzury i tworzy jej nowy kształt.  Znajo-
mość  budowy głowy i  wiedza na temat  porostu  włosów stanowi  podstawę w nauce
strzyżenia.

Każdy  fryzjer, który doskonali swój warsztat pracy, powinien:

 znać narzędzia wykorzystywane podczas strzyżenia;

 opanować różne metody strzyżenia;

 posiadać umiejętności pozwalające pracować różnymi technikami;

 znać  zakres  podstawowych  technik  służących  do  podkreślania  indywidualnego
stylu danej osoby. 

2.1.2 Wybór odpowiedniego strzyżenia

Wybór strzyżenia powinien odbywać się w drodze konsultacji fryzjera z klientem.
Jej wynikiem jest:

 określenie oczekiwań klienta;

 uwzględnienie stylu życia, osobowości oraz trendów mody;

 diagnoza, w której fryzjer bierze pod uwagę kierunek porostu włosów, ich gatunek
i strukturę, kształt głowy i twarzy, poszczególne elementy głowy i twarzy (uszy,
nos, czoło, oczy, usta).

Na podstawie zebranych informacji fryzjer określa kształt fryzury. Dokonuje tak-
że wyboru metod i technik strzyżenia, które wpływają na linię cięcia.

2.1.3 Podział włosów

Techniki strzyżenia decydują o kształcie fryzury, objętości i sposobie układania
się włosów. Podstawą pracy dla każdej techniki jest określony podział włosów na duże
obszary zwane sekcjami i mniejsze, określane mianem separacji.

Podstawowy podział to linia od ucha do ucha i od czoła do karku idąca przez śro-
dek głowy. Sekcje określają kolejność strzyżenia. Strzyże się najpierw tył, potem boki, a
na końcu szczyt głowy. Separacje natomiast decydują o tym, w jakim kierunku i pod ja-
kim  kątem  będą  strzyżone  wydzielone  pasma  włosów.  Wpływają  one  na ostateczny
kształt fryzury. 

Separacja włosów wywiera zasadniczy wpływ na kształt fryzury, określa kieru-
nek strzyżenia i długości włosów w poszczególnych sekcjach. W pierwszej separacji wy-
dziela się tak zwane pasmo pamięci i dalsze zabiegi strzyżenia przebiegają zgodnie z li-
niami wyznaczonymi przez to pasmo. Separacje w strzyżeniu mogą być poziome, piono-
we i ukośne. Przeciętnie mają 1–2 cm grubości.

Rodzaje separacji i wynikające z nich formy fryzury:

 separacja pozioma daje formę geometryczną zbliżoną do kwadratu lub prostokąta;

 separacja pionowa jest stosowana przy cieniowaniu włosów w połączeniu z inny-
mi rodzajami separacji;
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 separacja ukośna daje efekt długich włosów po bokach i cieniowany tył; im więk-
szy skos separacji, tym większe różnice długości między tyłem a bokami;

 separacja trójkątna  (nazywana pomarańczową lub mandarynkową) wykorzysty-
wana jest do form jednolitych lub przyrastających w kierunku konturu fryzury.

Rysunek 2.1 Separacja włosów

Źródło: http://hairdressing.blog.onet.pl/2011/04/30/podzial-wlosow-na-separacje/

2.2 Metody i sposoby strzyżenia włosów

2.2.1 Strzyżenie na mokro/na sucho

Rozróżnia się dwie metody strzyżenia:

 strzyżenie na mokro odbywa się zaraz po umyciu włosów. W jego wyniku określa
się podstawową formę fryzury, czyli długość włosów, linię fryzury i kierunek wło-
sów. Włosy strzyżone na mokro są elastyczne, dobrze się układają i łatwiej je kon-
trolować;

http://hairdressing.blog.onet.pl/2011/04/30/podzial-wlosow-na-separacje/
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 po wykonaniu formy podstawowej strzyże się włosy na sucho w celu określenia
ich ruchu i tekstury. Na tym etapie następuje personalizacja fryzury przez wypra-
cowanie jej konturów zewnętrznych i wewnętrznych.

2.2.2 Strzyżenie na tępo/na pióro

Sposób strzyżenia określa jak prowadzimy narzędzie tnące po paśmie włosów
oraz wpływa na efekt układania się fryzury.

Rozróżnia się dwa sposoby strzyżenia:

 na tępo strzyże się włosy mokre. Mają one proste końcówki, odpychają się, co po-
zornie zwiększa ich objętość. Strzyżenie to wykonuje się przy użyciu narzędzi tną-
cych dwuostrzowych, takich jak: nożyczki klasyczne, degażówki, maszynka elek-
tryczna;

 na pióro strzyże się włosy mokre i suche, które mają ścięte końcówki. Strzyżenie
wykonuje się w celu zmniejszenia objętości włosów.  Używa się do tego narzędzi
jednoostrzowych i dwuostrzowych, takich jak: nożyczki klasyczne, maszynka elek-
tryczna,  nożyczki  do  efilacji,  nóż  chiński,  brzytwa,  pazury  fryzjerskie,  tempera.
W nowoczesnym fryzjerstwie takie strzyżenie stosuje się do personalizacji fryzur,
przy wyznaczaniu linii zdecydowanych, zwiewnych oraz naturalnych i nieregular-
nych krawędzi.

2.3 Podstawowe techniki strzyżenia

Wybór technik podstawowych wpływa na bazową linię fryzury oraz nadanie jej
kształtu. Zaliczamy do nich cieniowanie i palcowanie.

2.3.1 Palcowanie

Palcowanie jest najbardziej tradycyjną techniką strzyżenia wykorzystywaną za-
równo we fryzjerstwie damskim, jak i męskim. Dzięki jej wykorzystaniu można skrócić
włosy, ostrzyc je do tej samej długości na całej głowie oraz nadać fryzurze formę i wy -
równać jej zarys.

Zasadą palcowania jest przytrzymywanie palcem wskazującym i środkowym wy-
dzielonego pasma włosów, a następnie strzyżenie go równolegle do separacji albo uko-
śnie, w celu przyrostu długości w planowanym kierunku.

Sposoby palcowania:

 grzbiet dłoni do góry – w palcach utrzymuje się wyciągnięte prostopadle do głowy
pasmo  włosów  i strzyże  nożyczkami  nad  palcami.  Kolejne  pasma  dobiera  się
do uprzednio strzyżonego, zachowując wyznaczoną na początku długość;
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Rysunek 2.2 Palcowanie – grzbiet dłoni do góry

Źródło: http://krytkowy.blox.pl/2013/09/Co-daje-dobre-strzyzenie-wlosow.html

 grzbiet dłoni do dołu – można też palcować włosy wewnątrz dłoni, co daje możli-
wość regulowania wysokości strzyżonego pasma; takie strzyżenie pozwala na gra-
dację długości włosów.

Palcowanie wykonuje się na mokrych, czystych włosach. Po ostrzyżeniu włosów
można  zastosować  techniki  uzupełniające,  które  nadają  ostateczny  wygląd  fryzurze,
nie zmieniając jej kształtu.

2.3.2 Cieniowanie

Cieniowanie jest techniką stosowaną dla wszystkich typów włosów, pozwalającą
na harmonijny przyrost ich długości. Istnieją dwa sposoby prowadzenia długości strzy-
żonych włosów:

 wydłużanie warstw ku górze – pasma włosów strzyżonych od karku w górę są co-
raz dłuższe; oznacza to, że najkrótsze włosy są przy szyi, a najdłuższe na czubku
głowy;

 wydłużanie warstw ku dołowi – najdłuższe włosy znajdują się przy szyi, a najkrót-
sze na czubku głowy.

W obydwu przypadkach włosy są skracane i zmniejszana jest ich objętość. Jedno-
cześnie nadaje się formę fryzurze. Cieniowaniem można także poprawić błędy powstałe
na skutek niedokładnego strzyżenia.

Włosy cieniuje się przy pomocy:

 nożyczek nad grzebieniem;

 maszynki do strzyżenia – cieniuje się na tępo przy pomocy grzebienia, strzyże się
od karku ku górze (dotyczy wszystkich rodzajów włosów);

 brzytwy lub noża chińskiego – cieniuje się na pióro, utrzymując pasmo cieniowane
w palcach; pracuje się narzędziem, wykonując ruchy z góry na dół (niewskazane
dla włosów cienkich).

 

http://krytkowy.blox.pl/2013/09/Co-daje-dobre-strzyzenie-wlosow.html
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Rysunek 2.3 Cieniowanie

Źródło: http://pl.fotolia.com/id/57198227

2.4 Uzupełniające techniki strzyżenia

2.4.1 Degażowanie (przerzedzanie, fakturowanie, tekturowanie)

Degażowanie polega na przerzedzaniu włosów za pomocą nożyczek jednostron-
nie lub dwustronnie ząbkowanych zwanych degażówkami. Celem tej techniki jest indy-
widualne wykończenie fryzury, zwiększenie jej objętości od podstawy oraz złagodzenie
jej konturów zewnętrznych, które określają kształt pełnej fryzury (po bokach, z tyłu gło-
wy i na jej szczycie). Degażowanie stosuje się w przypadku gęstych włosów. Jeżeli efekt
degażowania ma być bardzo widoczny, wykorzystuje się nożyczki punktujące. 

Istnieją dwa rodzaje degażowania:

 strzyżenie w 1/3 wysokości pasma włosów  – krótsze włosy pozostające po strzy-
żeniu zwiększają objętość fryzury i podpierają dłuższe włosy, unosząc je nieco w
górę;

 strzyżenie  w  2/3  wysokości  pasma  włosów  –  zmniejsza  objętość  włosów
oraz wpływa  na  poprawę  błędów  nieprawidłowego  strzyżenia  podstawowego;
podczas  strzyżenia  trzyma  się  nożyczki  nad  grzebieniem,  co  ułatwia  kontrolę
strzyżonego pasma.

2.4.2 Efilowanie

Technik efilowania jest wiele. Każda z nich skraca długość włosów i jednocześnie
je przerzedza. Z tego powodu nie efiluje się włosów cienkich i  rzadkich. Stosując tę tech-
nikę, strzyże się włosy na tępo i na pióro, zależnie od wybranego narzędzia pracy.

Podstawową zasadą efilowania jest ograniczenie objętości fryzury i stworzenie
łagodnego przejścia między końcami włosów różnych długości.  Pasma włosów efiluje
się od nasady do końcówek. 

http://pl.fotolia.com/id/57198227
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W tej technice wykorzystuje się wszelkie dostępne narzędzia do strzyżenia. Naj-
bardziej podstawowe to grzebień, nożyczki fryzjerskie, degażówki, nóż chiński i maszyn-
ka elektryczna. Od sposobu ich trzymania zależy efekt końcowy pracy fryzjera.

Celem efilowania jest podtrzymywanie włosów dłuższych przez krótsze, dodanie
lekkości fryzurze i połączenie końców pasm o różnych długościach. Połączenie może być
łagodne lub kontrastowe, zależnie od zastosowanej techniki efilacji.

Wśród tych technik wyróżniamy:

 strzyżenie ślizgowe;

 strzyżenie kanałowe;

 pikowanie;

 technikę dredową;

 tapirowanie.

2.4.3 Konturowanie

Konturowanie jest techniką wykończenia fryzury. Dzięki jej zastosowaniu tworzy
się  linie  konturowe  bez  względu na  długość  włosów i  rodzaj  strzyżenia  (damskiego
czy męskiego). Określanie tej techniki ocyrklowaniem stosowane było przez fryzjerów
w odniesieniu do granic porostu strzyżeń męskich i krótkich strzyżeń damskich. Celem
konturowania jest zaznaczenie linii fryzury: baków, łuków nad uszami, linii za uszami
oraz granicy porostu na karku. 

2.5 Dobór techniki strzyżenia

Fryzjer, dobierając odpowiednią technikę, musi zwrócić uwagę na:

 komponowanie fryzury – współcześnie klienci salonów fryzjerskich oczekują od
fryzjera-stylisty pomocy w uzyskaniu indywidualnego stylu zgodnego z ich osobo-
wością;

 zmianę fryzury – zmiana może mieć charakter długotrwałego stylu lub wyglądu
okazjonalnego;

 wybór linii fryzury – wewnętrzne i zewnętrzne kontury mogą mieć zarys linii pół-
okrągłych, łamanych (tworzących kąty o różnym stopniu załamania) i prostych;

 wybór tekstury włosów –  gładkiej, prostej lub przestrzennej (włosy kręcone, kę-
dzierzawe).

2.6 Formy strzyżenia

2.6.1 Forma jednolita warstwowo 

Forma jednolita warstwowo strzyżona jest techniką palcowania przy dobieraniu
pasm sąsiednich, które traktowane są jak pasma pamięci względem każdego kolejnego.
Kolejność strzyżenia wygląda następująco: czoło –  tył,  środek –  lewa skroń, środek –
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prawa skroń. Efekt sprawdza się, przeczesując włosy w różnych kierunkach i korygując
długości. Przy gęstych włosach można stosować personalizację fryzury technikami efila-
cyjnymi.

2.6.2 Forma stopniowana 

Forma stopniowana charakteryzuje się tym, że dłuższe włosy w górnych partiach
głowy łączą się z łagodnie wycieniowanymi włosami na skroniach i na karku. 

Strzyżenie  wykonuje  się  nożyczkami.  Podział  włosów następuje  na  wysokości
uszu. Górę strzyże się według pasma pamięci od czoła do długości 5–8 cm przy pomocy
palcowania, trzymając pasma pod kątem 90 stopni. Na skroniach i potylicy cieniuje się
włosy, ustawiając palce w stosunku do pasm włosów pod kątem 45 stopni, aby złagodzić
efekt. Na karku, do wysokości podstawy ucha cieniuje się nożyczkami nad grzebieniem.
Na koniec włosy się degażuje i konturuje.

2.6.3 Formy klasyczne strzyżeń damskich 

W  nauce  strzyżenia  podstawą  jest  znajomość  klasycznych  form  strzyżenia.
We fryzjerstwie damskim są to:

 bob;

 paź;

 garsonka.

Rysunek 2.4 Fryzura damska – bob

Źródło: http://pl.fotolia.com/id/49307645

http://pl.fotolia.com/id/49307645
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Rysunek 2.5 Fryzura damska – paź

Źródło: http://fryzury.wieszjak.pl/katalog-fryzur/306985,8,Fryzury-typu-paz.html

Rysunek 2.6 Fryzura damska – garsonka

Źródło: http://www.nowe.fryzjerzy.com

2.7 Współczesne narzędzia fryzjerskie

Wykonanie jakiejkolwiek czynności  fryzjerskiej  związane jest z  użyciem odpo-
wiednich narzędzi. Profesjonalne narzędzia fryzjerskie służą do zmiany kształtu fryzury
i wyglądu włosów.

2.7.1 Grzebień

W zależności od przeznaczenia grzebienie można podzielić na osobiste i fryzjer-
skie profesjonalne. Grzebienie fryzjerskie powinny być dobrej jakości, o gładkiej polero-
wanej powierzchni, która nie kaleczy włosów. Ważnymi cechami grzebienia są elastycz-
ność (nie powinien jednak być zbyt giętki) oraz wytrzymałość na złamanie i podwyższo-
ną temperaturę.

http://www.nowe.fryzjerzy.com/
http://fryzury.wieszjak.pl/katalog-fryzur/306985,8,Fryzury-typu-paz.html
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Grzebienie fryzjerskie mają różne kształty, w zależności od ich przeznaczenia:

 szerokie – do rozczesywania włosów mokrych i kręconych;

 wąskie – do rozczesywania włosów, cieniowania nożyczkami i maszynką, do tapi-
rowania;

 szpikulce – do dzielenia włosów na separacje podczas strzyżenia, trwałej ondula-
cji, a także koloryzacji włosów;

 grzebienio–szczotki – niezbędne do wyczesywania pasm włosów przy upięciach,
kokach;

 wygięty grzebień – służy do wyczesywania fal.

2.7.2 Nożyczki

Profesjonalne  nożyczki  wykonane  są  z  polerowanej, wysokogatunkowej  stali
szlachetnej. Najczęściej jest ona chromowa, łożyskowa lub kobaltowa i odznacza się naj-
wyższą twardością. Unika się dodatku niklu, który zawiera stal narzędziowa gorszej ja-
kości. Jest to spowodowane tym, że niklowana powierzchnia nożyczek podczas dezyn-
fekcji ulega zniszczeniu, a  następnie,  w połączeniu z potem  występującymna dłoniach
fryzjera, może sprzyjać alergii.

Nożyczki  wysokiej  jakości  powlekane są  między innymi stalą chirurgiczną lub
materiałami ceramicznymi, które całkowicie eliminują reakcje alergiczne. Dzięki proce-
som innowacyjnym nożyczki występują w różnych rozmiarach, co umożliwia swobodne
dopasowanie ich do wielkości dłoni i daje pełną swobodę strzyżenia.
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Budowa nożyczek

Współczesna konstrukcja nożyczek nawiązuje do tej, którą wprowadzili Rzymia-
nie w 100 r. n.e.

Rysunek 2.7. Budowa nożyczek

Źródło: http://www.swiatczarnegoteriera.republika.pl/a-pielegnacja_nozyczki.html

Ostrza mogą posiadać różne walory użytkowe, między innymi:

 miękki szlif – nożyczki równomiernie obcinają włosy bez najmniejszego oporu nie-
zależnie od kąta rozwarcia, co jest optymalne dla wszystkich technik cieniowania;

 mikroząbkowanie na ostrzu – zapobiega miażdżeniu włosów podczas strzyżenia
i utrzymuje włosy z pasma w jednej pozycji;

 ząbkowanie – silnie przerzedza włosy;

 system autooczyszczania – podczas strzyżenia resztki włosów spadają przez szcze-
linki.

Ramię – proporcjonalnie dopasowane do wielkości i kształtu nożyczek. 

Uchwyty pierścieniowe decydują o dobrym utrzymaniu podczas strzyżenia. Speł-
niają wiele funkcji:

 bez ostrogi lub z ostrogą (stale umocowaną lub odkręcaną) – podtrzymanie palca;

http://www.swiatczarnegoteriera.republika.pl/a-pielegnacja_nozyczki.html
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 wymienne oczka wewnętrzne –  dopasowanie oczka do grubości palca,  działanie
przeciwalergiczne;

 ergonomiczne – dopasowują ułożenie nożyczek do palców (szerokie płaszczyzny
kontaktu z palcami zapobiegają powstawaniu odcisków, ograniczają przeciążenie
nadgarstka);

 z obrotowym oczkiem posiadającym niezależne osie obrotu – umożliwiają wyko-
nanie strzyżenia w każdej pozycji nożyczek.

Nakrętka – śruba łącząca może być:

 zwykła, z systemem do regulacji docisku – w ten sposób eliminuje luzy i pozwala
indywidualnie nastawić docisk;

 tytanowo–złotowa.

2.7.3 Degażówki

Oprócz  zwykłych nożyczek do strzyżenia stosuje się także degażówki  (dawniej
nazywano tak nożyczki obustronnie ząbkowane, a nożyczki jednostronne – siekaczami).

Degażówki różnią się od nożyczek tradycyjnych jedynie ostrzem i szlifem:

 ostrza mają różne rozstawy ząbków i dodatkowe mikroząbkowanie;

 rozstawy ząbków dają różne efekty strzyżenia – im gęściej rozmieszczone, tym do-
kładniejszy efekt przerzedzania;

 przy rzadko rozmieszczonych, dużych zębach efekt staje się bardzo wyraźny.

Degażówki jednostronnie ząbkowane (siekacze) wykorzystuje się do korygo-
wania niedokładności po strzyżeniu nożyczkami zwykłymi. Można zastosować technikę
strzyżenia nad grzebieniem – nożyczki trzyma się równolegle do grzebienia, tak aby nie-
uzębione ostrze znalazło się pod spodem pasma. Uzębioną częścią wykonujemy nato-
miast ruchy siekające, ucinając końcówki włosów. Przy posługiwaniu się tymi nożyczka-
mi nie należy wcinać się zbyt głęboko w pasma włosów, aby uniknąć przerzedzenia i
zróżnicowania długości w miejscu cięcia.

Wyróżniamy również degażówki o nierównomiernie rozmieszczonych ząbkach
z dużymi odstępami, tak zwane nożyczki punktujące. Służą one do wycinania fragmen-
tów włosów w paśmie, cieniowania, strzyżenia punktowego, efilacji włosów grubych i
gęstych w celu nadania im lekkości, strzępienie końcówek.

Degażowki obustronnie ząbkowane wykorzystuje się do zmniejszania objęto-
ści włosów bardzo gęstych i grubych na długości wydzielonego pasma od nasady po
końce. Nie należy powtarzać cięć w tym samym miejscu; ilość wyciętych włosów zależeć
będzie od gęstości i rozmieszczenia ząbków w ostrzach.

Degażówek używa się również do skalowania. Jest to efilacja  metodą dredową,
polegająca na nacinaniu skręconego pasma włosów w kierunku od nasady do końca.
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2.7.4 Nożyczki z wygiętymi ostrzami

Nożyczki  z  wygiętymi  ostrzami  mają  taką  samą budowę  jak nożyczki  zwykłe.
Różnica polega na tym, że końce części tnącej są w ich przypadku delikatnie wygięte.

Wygięcie  ostrza  sprawia,  że kąt  rozwarcia  jest  zawsze taki  sam, bez  względu
na to, czy nożyczki są delikatnie czy mocno otwarte. W związku z tym łatwość cięcia śli-
zgiem uzyskuje  się  nawet  przy  niewielkim rozwarciu  nożyczek.  Nożyczki  stosuje  się
głównie do strzyżenia ślizgiem oraz używa się ich przy zaawansowanych technikach
strzyżenia zwiększających objętość włosów. 

Innowacyjnym rozwiązaniem strzyżenia włosów z jednoczesną ich kuracją stały
się gorące nożyczki, czyli system termicznego strzyżenia (thermo cut system).  Umożli-
wiają one wykonanie strzyżeń różnymi technikami, włącznie ze ślizgiem, jak to ma miej-
sce w przypadku tradycyjnych nożyczek. Ich uniwersalna konstrukcja pozwala na zasto-
sowanie  temperatury odpowiedniej  dla  włosów.  Specjalne  czujniki  gwarantują  stałą
temperaturę i  stanowią  zabezpieczenie przed przegrzaniem narzędzi.  System thermo
cut obejmuje: nożyczki pokryte tytanem, brzytwę z degażującą nasadką i degażówki po-
kryte tytanem. 

2.7.5 Brzytwa, narzędzia brzytwopodobne i nóż chiński

Brzytwa

Brzytwa to najdłużej znane narzędzie do strzyżenia.  Dawniej wykorzystywane
było głównie do golenia zarostu twarzy i tworzenia konturów porostu przy strzyżeniu.
Po raz pierwszy do strzyżenia  włosów wykorzystał  je  angielski  fryzjer  George Hardy
w 1954 roku.

Drogi  proces  wytwarzania,  konserwacja,  skomplikowane  ostrzenie,  a  także
względy higieniczne wpłynęły na to, że producenci zmienili konstrukcję brzytwy, propo-
nując fryzjerom narzędzie brzytwopodobne.

Współczesne brzytwy przeznaczone do strzyżenia mają specjalne ząbkowane na-
sadki, co zwiększa bezpieczeństwo osób i chroni włosy. Ze względów higienicznych na-
rzędzie to stosuje się rzadko. Jego użycie wymaga ogromnej precyzji, umiejętności, pro-
fesjonalizmu oraz właściwego uchwytu.

Rysunek 2.8 Brzytwa

Źródło: http://pl.fotolia.com/id/50444716

http://pl.fotolia.com/id/50444716
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Nóż chiński 

Nóż chiński przypomina brzytwę, ale ma nieco mniejsze ostrze i nieruchome ra-
mię. Podobnie jak brzytwa ma wiele zastosowań, takich jak: różne techniki cięcia na pió-
ro, strzyżenie warstwowe, cieniowanie i efilacja.

Rysunek 2.9 Nóż chiński

Źródło: http://www.zw.com.pl/artykul/450338.html

2.7.6 Maszynka do strzyżenia

Posługiwanie  się  maszynką elektryczną  podczas  strzyżenia  stanowi  duże  uła-
twienie w pracy fryzjera. Maszynki mają różne wielkości, ergonomiczne kształty, wyso-
ką sprawność pracy i wygodne rozwiązania zasilania. Profesjonalne maszynki mogą być
akumulatorowe i akumulatorowo–przewodowe. Głowice z nożami są zamontowane na
stałe lub z możliwością wymiany.

Większość maszynek posiada zakres cięcia od 0,1 mm do 3 mm, z możliwością re-
gulacji przez dodatkowe nasadki. Dolna płytka noży (występująca samodzielnie lub z na-
sadkami) spełnia rolę grzebienia, a górna – nożyczek. 

Wśród maszynek wyróżniamy akumulatorową minimaszynkę do strzyżenia włosów:

 jej wielkość i waga (146 g) zbliżone są do parametrów telefonu komórkowego;

 ma nowoczesny silnik o dwóch prędkościach pracy, dzięki czemu ostrze maszynki
gwarantuje precyzyjne strzyżenie;

 może być używana jako urządzenie przewodowe i bezprzewodowe, z możliwością
wysokości cięcia  3–6 mm oraz 9–12mm.

2.8 Literatura

2.8.1 Literatura obowiązkowa

 Luhr G., Stylizacja – elementy projektowania fryzur, Wydawnictwo REA, Warszawa
2006;

 Praca zbiorowa pod red. Z. Sumirskiej, Nowoczesna stylizacja, Wydawnictwo SUZI,
Warszawa 2011;

 Praca zbiorowa pod red. Z. Sumirskiej, Nowoczesne fryzjerstwo, chemia, technolo-
gie, techniki, Wydawnictwo SUZI, Warszawa 2010;

 Praca zbiorowa, Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi – podręcznik do na-
uki zawodu, Wydawnictwo REA, Warszawa 2010.

http://www.zw.com.pl/artykul/450338.html
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2.8.3 Netografia
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