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3 Strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych1

3.1 Podział włosów na sekcje i separacje

Podstawą pracy  każdą techniką jest określony podział włosów na duże  partie,
zwane  sekcjami, i  mniejsze, określane  mianem  separacji. Kształt i  wielkość  sekcji
dobiera się w zależności od typu strzyżenia. W strzyżeniach męskich klasycznych nie
występuje podział  włosów na sekcje. W pozostałych przypadkach włosy dzieli  się
na dwie, a dalej na cztery sekcje. Ich rozmieszczenie we fryzurach o liniach klasycznych
jest  stałe.  Natomiast  we  fryzurach  awangardowych  podziały  ulegają  niewielkim
zmianom. Sekcje określają kolejność strzyżenia.  Strzyże się  najpierw tył,  potem boki,
a na końcu szczyt głowy. Różnice występują na poziomie separacji, czyli podziału każdej
sekcji  na  mniejsze  części.  Podstawowy  podział  to  linia  od ucha  do  ucha  i  od  czoła
do karku idąca przez środek głowy. 

Separacja  włosów  wywiera  zasadniczy  wpływ  na  kształt  fryzury,  określa
kierunek strzyżenia i długość włosów w poszczególnych sekcjach. W pierwszej separacji
wydziela się  tak zwane pasmo pamięci i dalsze zabiegi strzyżenia przebiegają zgodnie
z liniami  wyznaczonymi  przez  to  pasmo.  Na  całej  głowie  występuje  jeden  kierunek
wydzielania pasm, a w separacjach mieszanych – minimum dwa kierunki.

Wśród separacji wyróżnia się: 

 separacje poziome i pionowe;

 separacje ukośne skierowane do przodu i do tyłu;

 separacje trójkątne zwane także mandarynkowymi.

3.2 Metody, sposoby i techniki strzyżenia

Wykorzystuje  się  dwie  metody  strzyżenia  włosów:  na  mokro i  na  sucho.
Na mokro nadaje się fryzurze podstawową formę, na sucho indywidualizuje się fryzurę
poprzez stosowanie technik wykończeniowych. 

W strzyżeniu występują  także dwa sposoby skracania  długości  włosów,  które
różnią się kątem nachylenia narzędzia do strzyżonego pasma:

 strzyżenie na tępo – nożyczki lub maszynka elektryczna ustawione są prostopadle
do strzyżonego pasma, a ostrzyżony włos ma okrągły przekrój;

 strzyżenie  na  pióro  –  narzędzie  tnące  ustawione  jest  ukośnie  do  strzyżonego
pasma, włos ma zaostrzony przekrój.

Stosowanie  określonych  technik strzyżenia pozwala  nadać  kształt  fryzurze,
zmienić  objętość  włosów oraz  decyduje,  jak  włosy  będą  się  układać  po  wysuszeniu.
Wyznaczanie linii strzyżenia opiera się na podstawowych i uzupełniających technikach
strzyżenia.
1 Sumirska Z., Strzyżenie włosów, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 
Radom 2007
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Techniki  podstawowe służą  do  stworzenia  formy  fryzury  charakterystycznej
dla danego strzyżenia i wyznaczają linie bazowe. 

Do technik podstawowych zaliczamy:

 palcowanie – wykorzystywane zarówno we fryzjerstwie damskim, jak i męskim.
W strzyżeniu  męskim  palcowanie  zaczynamy  od  czoła, przechodząc  następnie
ku szczytowi głowy i do tyłu; uprzednio obcięte włosy  wskazują wysokość cięcia
kolejnego pasma;

 cieniowanie – najlepszą techniką cieniowania w strzyżeniu męskim jest strzyżenie
nożyczkami nad grzebieniem w poprzek i w kierunku opadania.

Rysunek 3.1 Cieniowanie włosów

Źródło:http://www.kurierfryzjerski.pl/kurier-fryzjerski/step-by-step/virtualist-ingvild.html

Do technik uzupełniających zaliczamy:

 degażowanie;

 efilowanie;

 konturowanie.

Wyróżniamy dwie formy strzyżenia – jednolitą warstwowo i stopniowaną.

http://www.kurierfryzjerski.pl/kurier-fryzjerski/step-by-step/virtualist-ingvild.html


4

Kurs: Zasady technik fryzjerskich

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

Forma stopniowana charakteryzuje się tym, że dłuższe włosy w górnych par-
tiach  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, usta-
wiając 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.

3.3 Strzyżenie męskie

3.3.1 Podstawowe formy strzyżenia

Podstawowe  formy  strzyżenia  wydziela  się  ze  względu  na  długość  włosów.
Wyróżniamy strzyżenia: 

 całkowite –  strzyżenie  włosów  maszynką  na  wysokość  0,1-0,3  mm,
bez stopniowania długości; można także ogolić głowę;

 krótkie –  strzyżenie  włosów  na  wysokość  0,1-3  mm, z  zastosowaniem
cieniowania.  Włosy  w  górnej  części  strzyżone są maszynką  lub  nożyczkami
nad grzebieniem, na okrągło lub w kwadrat; włosy przy granicy porostu goli się; 

 półkrótkie – strzyżenie włosów maszynką na wysokość 3 mm. Pracę zaczyna się
z tyłu  głowy do  lewej,  a  potem  do  prawej  skroni.  Włosy  u  góry  podnosi  się
pod kątem 90 stopni i strzyże techniką palcowania na wysokość 3-6 cm, stosując
separację  od  przodu  do  tyłu  głowy (przy  wykorzystaniu  pasm  pamięci).
Po ostrzyżeniu koryguje się długości, sprawdzając końcówki włosów przy pomocy
nożyczek  nad  grzebieniem.  Następnie  stosuje  się  konturowanie,  a  na  końcu
degażowanie (wskazane przy włosach grubych i gęstych);

 półdługie – strzyżenie włosów maszynką na wysokość 1,5-2 cm. Pozostałe partie
włosów  strzyże  się  do  pożądanej  długości,  stosując  technikę  palcowania.
Następnie włosy są cieniowane. W celu zindywidualizowania  fryzury stosuje się
epilację: ząbkowanie albo głębokie wcinanie się w pasma. Włosy na karku cieniuje
się –  od najkrótszych u dołu do dłuższych u góry. Włosy poniżej linii konturowej
na karku goli się maszynką;

 długie pełne –  strzyżenie  jednolite  warstwowo  lub  stopniowane,  wykonane
nożyczkami bez użycia maszynki.
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3.3.2 Charakterystyka strzyżenia

Główne punkty charakteryzujące strzyżenie: 

 strzyżenie zaczyna się od pasma w partii czołowej przy granicy porostu;

 strzyżenie rozpoczyna się od strony lewej do środka głowy, a następnie do strony
prawej;

 separacje wybierane są zgodnie z wyznaczonym na początku pasmem pamięci;

 do  strzyżenia  wykorzystujemy  dwie  podstawowe  techniki:  palcowanie
i cieniowanie na grzebieniu;

 wykonuje  się  konturowanie  naturalnego  porostu  owłosionej  skóry  głowy
w okolicach uszu;

 górę  głowy  strzyże  się  pod  kątem 90  stopni  w stosunku do  krzywizny  głowy,
dotyczy to także tyłu i boków;

 do strzyżenia wykorzystuje się nożyce klasyczne;

 brak wykonywania tak zwanego kancika, czyli prostej, warstwowej linii odciętej na
karku.

3.3.3 Przykłady strzyżenia

Przykład I: Strzyżenie klasyczne męskie – forma stopniowana

Jest to strzyżenie długie pełne, stopniowane,  wykonywane nożyczkami. Dłuższe
włosy  w  górnych  partiach  głowy  łączą  się  z  łagodnie  wycieniowanymi  włosami
na skroniach i karku. W strzyżeniach klasycznych należy zachować zasadę stopniowego
cieniowania od linii naturalnego porostu. 

Przykład II: Strzyżenie specjalne – na jeża 

Jest to  strzyżenie  trudne  do  wykonania,  wymaga umiejętności  manualnych
i wiedzy  fachowej.  Fryzura  dobrze się  układa,  jeżeli  włosy zostaną naturalnie  odbite
od nasady.  Z tego powodu wykonanie  fryzury musi być poprzedzone dokładną oceną
kierunku porostu  włosów.  Podczas  strzyżenia  należy  cały  czas przeczesywać  włosy
i sprawdzać  ich  długość.  Kształt  fryzury  obserwuje  się  w  lustrze,  co  zapewnia
dokładność  strzyżenia  i  możliwość  korekty  ewentualnych błędów.  Fryzura  na  jeża
przyjmuje różne kształty: kwadratowy, płaski, wklęsły, półokrągły, okrągły. Strzyżenie
włosów na jeża kwadratowego lub płaskiego można sobie ułatwić dzięki zastosowaniu
specjalnego grzebienia-poziomicy.

Przykład III: Strzyżenie kreatywne

W  strzyżeniach  kreatywnych  wykorzystuje  się  techniki  podstawowe
i uzupełniające oraz  wszelkie dostępne narzędzia  fryzjerskie.  Moment  nadania  formy
fryzurze jest tak samo ważny jak jej wykończenie, czyli indywidualizacja.

Opis strzyżenia formy irokeza:
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 podział do strzyżenia:  ukośny przedziałek od środka czoła, po skosie, za prawe
ucho;

 strzyżenie  ukośnych,  równoległych  separacji  techniką  pikowania  –  od  strony
prawej do przedziałka z tyłu i po lewej stronie;

 przez środek zgodnie z linią przedziałka powstał irokez;

 włosy z tyłu są skracane w pasmach wybieranych jodełkowo – prawa strona/lewa
strona, strzyże się techniką ślizgową; najdłuższe włosy zostają przy środkowym
przedziałku;

 boki i tył głowy łączy się tą samą techniką;

 włosy suszy się suszarką;

 personalizację  fryzury wykonuje  się  strzyżeniem kanałowym z  lewej  na  prawą
i z prawej na lewą stronę; nadaje się włosom kierunek układania;

 analogicznie strzyże się tył głowy; 

 włosy  suszy  się  energicznie  przy  pomocy  palców  i  suszarki;  palcami
ukierunkowuje się włosy ku środkowi;

 produkt do stylizacji nakłada się na suche włosy i formuje pasmo po paśmie.

3.4 Strzyżenie damskie 

W strzyżeniach damskich stosuje się formy klasyczne, użytkowe i awangardowe.
Podstawą jest znajomość  form klasycznych, którymi we fryzjerstwie damskim są  bob,
paź i garsonka. Ze wskazanych form wywodzą się wszystkie pozostałe fryzury. 

Strzyżenie  według  naturalnych  linii  porostu  powinno  być  wykonane tak,
aby włosy po umyciu układały się według nadanej formy.

3.4.1 Podstawowe formy strzyżenia

 strzyżenie proste o  jednakowej  długości.  Włosy  strzyże  się  na  tępo
albo na pióro, w  zależności  od  zamierzonego  efektu.  Podczas  wykonywania
strzyżenia przeprowadza się kolejno: 

− separację poziomą,

− wybór pasma pamięci na karku,

− strzyżenie kolejnych równoległych pasm, postępując ku górze głowy,

− wyczesanie i strzyżenie pasm nad uchem,

− kontrolę długości i korektę;

 strzyżenie krótkie o jednakowej długości (5-10 cm) przybiera formę okrągłą,
zgodną z  linią głowy.  Włosy przylegają do twarzy na skroniach i  karku.  Formę
prostą  osiąga  się  przy  użyciu  technik  podstawowych.  Strzyżenie  może  być
wykonane  metodą  na  tępo  nożyczkami (palcowanie,  cieniowanie) lub  na  pióro
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nożyczkami,  brzytwą lub  nożem  chińskim. Stosuje  się  separacje  poziome
i pionowe oraz techniki uzupełniające: efilowanie, degażowanie;

 strzyżenie krótkie –  forma stopniowana o długości przyrastającej w kierunku
szczytu  głowy.  Kąt  strzyżenia  decyduje  o  formie  fryzury.  Przy  niższych  kątach
strzyże się  techniką  palcowania,  przy  wyższych –  nad grzebieniem.  Stosuje  się
separację  poziomą,  dzięki  której otrzymuje się  zwiększoną  objętość  formy.
Zbyt krótko  cieniowane  włosy  nadają  fryzurze  charakter  męski.  Druga  forma
strzyżenia krótkiego charakteryzuje się przyrostem długości w kierunku karku;

 strzyżenie stopniowane o  podstawie  kwadratu.  Jest  to krótsza  forma,  idealna
dla kobiet z  włosami  kręconymi.  Osoby  o  włosach prostych łączą  to  strzyżenie
z trwałą  ondulacją –  dotyczy  to  szczególnie średniej  długości  włosów.  Fryzurę
wykonuje się łatwo, przy użyciu technik podstawowych: 

− podział na separacje poziome, 

− pasma równoległe dokładnie wyczesane i wyciągnięte, 

− strzyżenie  techniką  palcowania  po  wewnętrznej  stronie  dłoni,
przy zachowaniu  niskiego  kąta  strzyżenia.  Przy  włosach  kręconych,
naciągnięte pasma po wysuszeniu powrócą do swojego skrętu, co podniesie
włosy do góry i podkreśli efekt cieniowania;

 zmodyfikowany paź – różne długości włosów i linii konturowych. Podstawowe
sposoby różnicowania i otrzymania takiej formy to:

− zmiana kolejności strzyżenia sekcji, inaczej niż w formach klasycznych,

− kombinowane separacje włosów, z uwzględnieniem separacji przeniesionej,

− stała linia pamięci,

− podczas palcowania - ustawienie palców w stosunku do separacji i  krzywizny
głowy,

− stosowanie strzyżenia ślizgowego jako techniki podstawowej.

W  strzyżeniach  kreatywnych  obowiązuje większa  swoboda.  Wykorzystuje  się
separacje mieszane, a podstawową formę fryzury można osiągnąć przez zastosowanie
technik epilacyjnych, na przykład techniki ślizgowej lub wcinania się we włosy. Techniki
te stosuje się  na  mokrych  włosach.  Do  pracy  wykorzystuje  się  różne  narzędzia,
w zależności od preferencji oraz umiejętności fryzjera.

3.5 Strzyżenie dzieci

Podczas strzyżenia dzieci należy pamiętać, że mają one inne proporcje ciała niż
osoby  dorosłe –  głowa dziecka  jest  większa  w  stosunku  do  jego  ciała.  W procesie
dorastania  zmieniają  się  zarówno  proporcje  sylwetki,  jak  i  kształt  twarzy  (traci  ona
swoją krągłość). W wieku około piętnastu lat twarz dziecka ma porównywalną wielkość
do twarzy osoby dorosłej.

Włosy  dzieci  są  cieńsze  i  delikatniejsze niż  włosy  dorosłych.  Z  tego  powodu
podczas strzyżenia  wykorzystuje  się  wyłącznie  techniki  podstawowe i  nożyczki
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o zaokrąglonych  końcach.  Nie  należy  stosować  technik  efilacji,  ponieważ  mogą
spowodować  uszkodzenia  włosów.  Fryzjer  powinien  także pamiętać,  że  do  dziecka
należy się uśmiechać i mówić miłym głosem.

Do zasad strzyżenia dzieci zalicza się:

 zajęcie uwagi dziecka (na przykład poprzez wręczenie zabawki lub kolorowych
klipsów);

 posadzenie dziecka na specjalnym foteliku dziecięcym;

 zabezpieczenie  dziecka  bielizną  ochronną  (należy  jednak  uważać,  ponieważ
pelerynka może kojarzyć się dziecku ze skrępowaniem);

 maksymalne skrócenie czasu strzyżenia.

Zapoznaj  się  ze  stroną  http://www.historia-fryzjerstwa.pl/strzyzenie-dzieci/,
gdzie dowiesz się więcej o strzyżeniu dzieci.

3.6 Strzyżenie grzywek

Grzywka to ważny element fryzury, znajdujący się na wysokości czoła. Modeluje
optycznie kształt twarzy, podkreślając lub tuszując jej cechy. Grzywki mogą mieć formę
symetryczną lub asymetryczną, a linia strzyżenia może być prosta lub wypukła. 

Rodzaje grzywek:

 wykonując strzyżenie symetrycznej grzywki wydziela się trójkąt od najwyższego
punktu  na  głowie.  Strzyżenie  rozpoczyna  się  od  warstwy  spodniej,  a  kończy
na warstwie wierzchniej.  Najpierw nadaje się grzywce linię,  a następnie łagodzi
lub wyostrza jej kontur;

 niesymetryczną grzywkę strzyże się z wydzielonego trójkąta włosów. Spodnią
warstwę  zaczesuje się  na  jedną  stronę  i  strzyże  w  punkcie  poniżej  łuku
brwiowego.  Włosy przeczesuje się na stronę,  gdzie grzywka ma być najkrótsza.
W górnej części pozostawia się kilka dłuższych pasemek  spadających na krótsze.
Linię grzywki pikuje się lub strzyże ślizgiem;

 prosta grzywka –  linię poziomą strzyże się w naturalnym spadku, a następnie
łagodzi;

http://www.historia-fryzjerstwa.pl/strzyzenie-dzieci/


9

Kurs: Zasady technik fryzjerskich

Rysunek 3.2 Prosta grzywka

Źródło: http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Tekst/Uroda/529833,1,Modne-grzywki-2010--modne-grzywki.html

 wypukła grzywka – strzyże się ją stopniowo, od krótszych pod spodem do coraz
dłuższych górnych warstw; krótsze włosy podnoszą dłuższe.

Zapoznaj się ze stroną  http://www.uroda-wdziek.pl/uroda/pielegnacja-w-
losow/jak-obcinac-grzywke.html, aby dowiedzieć się jak w profesjonalny sposób
obciąć grzywkę.
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