
Techniki strzyżeńTechniki strzyżeń



Podstawowe narzędzia tnącePodstawowe narzędzia tnące

 Nożyczki fryzjerskieNożyczki fryzjerskie
• nożyczkinożyczki klasyczne klasyczne
• nożyczki degażówki, jedno i nożyczki degażówki, jedno i 

dwustronnedwustronne
• brzytwa, nóż chińskibrzytwa, nóż chiński
• maszynka do strzyżeniamaszynka do strzyżenia
• nożyczki termicznenożyczki termiczne



Przygotowanie klienta do zabiegu Przygotowanie klienta do zabiegu 
strzyżeniastrzyżenia

 konsultacja (rozmowa połączona ze konsultacja (rozmowa połączona ze 
wstępną diagnozą włosa)wstępną diagnozą włosa)

 ustalenie formy fryzury oraz wybór ustalenie formy fryzury oraz wybór 
narzędzinarzędzi

 zaplanowanie technik strzyżeniazaplanowanie technik strzyżenia
 zabezpieczenie klienta przed strzyżeniem zabezpieczenie klienta przed strzyżeniem 

(pelerynka) (pelerynka) 



Trzy etapy strzyżeniaTrzy etapy strzyżenia
 nadanie kształtu nadanie kształtu 

fryzurze (ustalenie fryzurze (ustalenie 
długości włosów)długości włosów)

 Teksturowanie Teksturowanie 
fryzury-formowanie fryzury-formowanie 
wierzchniej wierzchniej 
warstwywarstwy

 konturowanie – konturowanie – 
nadanie kształtu nadanie kształtu 
konturowi konturowi 
zewnętrznemu i zewnętrznemu i 
wewnętrznemuwewnętrznemu



Podstawowe etapy strzyżeniaPodstawowe etapy strzyżenia

 podział włosów na podział włosów na 
sekcje i separacjesekcje i separacje

 Wyznaczenie Wyznaczenie 
pasma pamięcipasma pamięci

 zaznaczenie  linii zaznaczenie  linii 
bazowychbazowych



sekcjesekcje

 Sekcje to podział Sekcje to podział 
od ucha do ucha od ucha do ucha 
przez środek głowy przez środek głowy 
i od środka czoła i od środka czoła 
do karkudo karku

 sekcje wyznaczają sekcje wyznaczają 
podstawowe podstawowe 
obszary porostuobszary porostu

  



separacje separacje 

 separacje  separacje  
określają kierunek określają kierunek 
strzyżenia i strzyżenia i 
długości włosów w długości włosów w 
poszczególnych poszczególnych 
sekcjachsekcjach

 separacja włosów separacja włosów 
wywiera zasadniczy wywiera zasadniczy 
wpływ na kształt wpływ na kształt 
fryzuryfryzury

Separacja trójkątna 
mandarynkowa, 
wykorzystywana do form 
jednolitych lub 
przyrastających w kierunku 
konturów fryzury



Wybrane separacjeWybrane separacje

Separacja pozioma (z profilu) daje 
formę geometryczną zbliżoną do 
kwadratu lub prostokąta o dużym 
ciężarze na obwodzie

Separacja pionowa stosowana przy 
cieniowaniu włosów również w 
połączeniu z innymi separacjami.

Separacja ukośna do przodu- daje 
cieniowanie progresywne, 
zwiększające się od twarzy ku 
tyłowi.

Separacja mieszana- to kombinacja 
dwóch separacji dostosowana do 
linii strzyżenia



Pasmo pamięciPasmo pamięci
 pasmo pamięci może pasmo pamięci może 

być jedno dla całej być jedno dla całej 
fryzury lub jedno dla fryzury lub jedno dla 
określonej sekcji określonej sekcji 
fryzuryfryzury

 pasmo pamięci pasmo pamięci 
wyznacza długość wyznacza długość 
włosów w włosów w 
poszczególnych poszczególnych 
poziomach fryzurypoziomach fryzury

 Zaplanowanie Zaplanowanie 
kolejności i kierunków kolejności i kierunków 
strzyżenia sekcjistrzyżenia sekcji

 linie  bazowe linie  bazowe 
wyznaczające linie wyznaczające linie 
długości włosówdługości włosów



Metody strzyżenia włosówMetody strzyżenia włosów

 Na  mokroNa  mokro: : 
 stworzenie stworzenie 

podstawowej linii podstawowej linii 
fryzuryfryzury

 łatwiejsza kontrola łatwiejsza kontrola 
strzyżeniastrzyżenia

 Włosy dostosowują Włosy dostosowują 
się do nowej linii się do nowej linii 
strzyżeniastrzyżenia

 Na suchoNa sucho::
 Podkreśla ruch i Podkreśla ruch i 

teksturę włosów teksturę włosów 
 łączenie  długości łączenie  długości 

pasm włosów pasm włosów 
znajdujących się w znajdujących się w 
różnych warstwachróżnych warstwach

 korygowanie korygowanie 
niepożądanych niepożądanych 
elementów we elementów we 
fryzurzefryzurze



Sposoby strzyżenia włosówSposoby strzyżenia włosów
 Na tępoNa tępo
 Wykonuje się Wykonuje się 

nożyczkami lub nożyczkami lub 
maszynkąmaszynką

 Włosy mają tendencję Włosy mają tendencję 
do podtrzymywania do podtrzymywania 
lub odpychania lub odpychania 
sąsiadujących ze sobą sąsiadujących ze sobą 
końcówek włosów, co końcówek włosów, co 
daje efekt obfitości we daje efekt obfitości we 
fryzurzefryzurze

 Na pióroNa pióro
 Wykonuje się Wykonuje się 

wszystkimi wszystkimi 
dostępnymi dostępnymi 
narzędziaminarzędziami

 Włosy zlepiają się Włosy zlepiają się 
końcami i redukują końcami i redukują 
ciężar formy , co ciężar formy , co 
wyostrza fragment wyostrza fragment 
fryzuryfryzury



Sposoby strzyżenia włosów na tępo Sposoby strzyżenia włosów na tępo 
i na pióroi na pióro

Na tępo

Na pióro



Kąty w strzyżeniuKąty w strzyżeniu
 kąt strzyżenia kąt strzyżenia 

(projekcji) to kąt pod (projekcji) to kąt pod 
jakim podniesione jakim podniesione 
pasmo włosów jest pasmo włosów jest 
strzyżone. Kąt ten strzyżone. Kąt ten 
decyduje o wyglądzie decyduje o wyglądzie 
strzyżeniastrzyżenia

 Wyróżniamy kąty:Wyróżniamy kąty:
 0 0 °°  
 30 30 °°  
 45 45 °°
 90 90 °°
 120 120 °°  

120



Podział technik strzyżeniaPodział technik strzyżenia
Techniki podstawowe

palcowaniecieniowanie

Techniki uzupełniające

konturowaniedegażowanie efilacja



Techniki kreatywneTechniki kreatywne

 Strzyżenie ślizgowe- slicingStrzyżenie ślizgowe- slicing
 Pikowanie, ząbkowanie- chippingPikowanie, ząbkowanie- chipping
 Głębokie wcinanie się nożyczkami w Głębokie wcinanie się nożyczkami w 

pasmo- deep chippingpasmo- deep chipping
 Kanałowe strzyżenie- chanel cuttingKanałowe strzyżenie- chanel cutting
 Skalowanie, nacinanie skręconego Skalowanie, nacinanie skręconego 

pasma- bad cuttingpasma- bad cutting



Podstawowe techniki strzyżeniaPodstawowe techniki strzyżenia

          Cieniowanie  Cieniowanie  
 daje harmonijny daje harmonijny 

przyrost długości przyrost długości 
włosów w kierunku włosów w kierunku 
wierzchołka głowy od wierzchołka głowy od 
najkrótszych włosów najkrótszych włosów 
na szyi do coraz na szyi do coraz 
dłuższych w wyższych dłuższych w wyższych 
partiach głowypartiach głowy

        Palcowanie Palcowanie 
 Technika strzyżenia, Technika strzyżenia, 

której zasadą jest której zasadą jest 
przytrzymywanie przytrzymywanie 
palcem wskazującym i palcem wskazującym i 
środkowym środkowym 
wydzielonego pasma wydzielonego pasma 
włosów i strzyżenie go włosów i strzyżenie go 
równolegle do równolegle do 
separacji lub ukośnie separacji lub ukośnie 
w celu przyrostu w celu przyrostu 
długości w długości w 
planowanym kierunkuplanowanym kierunku



Techniki uzupełniająceTechniki uzupełniające

• Degażowanie to technika Degażowanie to technika 
przerzedzania włosów za pomocą przerzedzania włosów za pomocą 
nożyczek jednostronnych lub nożyczek jednostronnych lub 
dwustronnie ząbkowanych. Celem dwustronnie ząbkowanych. Celem 
degażowania jest indywidualne degażowania jest indywidualne 
wykończenie fryzury, zwiększenie jej wykończenie fryzury, zwiększenie jej 
objętości i łagodzenie konturów objętości i łagodzenie konturów 
zewnętrznychzewnętrznych



Techniki uzupełniająceTechniki uzupełniające

 EfilowanieEfilowanie  to przerzedzenie włosów z to przerzedzenie włosów z 
jednoczesnym zróżnicowaniem jednoczesnym zróżnicowaniem 
długości. Celem efilowania jest długości. Celem efilowania jest 
podtrzymywanie włosów dłuższych podtrzymywanie włosów dłuższych 
przez krótsze, dodanie lekkości i przez krótsze, dodanie lekkości i 
ruchu fryzurze, łagodne połączenie ruchu fryzurze, łagodne połączenie 
końców pasm o różnych długościachkońców pasm o różnych długościach



Techniki uzupełniająceTechniki uzupełniające

    KonturowanieKonturowanie- to technika - to technika 
wykończenia fryzury ma na celu wykończenia fryzury ma na celu 
zaznaczenie linii konturowych zaznaczenie linii konturowych 
fryzury: baków, łuków nad uszami, fryzury: baków, łuków nad uszami, 
linii za uszami oraz granicy porostu linii za uszami oraz granicy porostu 
na karku na karku 



Techniki strzyżenia grzywekTechniki strzyżenia grzywek

   Prosta grzywka: 
linię poziomą 
strzyże się w 
naturalnym 
spadku, a 
następnie łagodzi 
linię.



Techniki strzyżenia grzywekTechniki strzyżenia grzywek

   Wypukła 
grzywka: strzyże 
się stopniowo od 
krótszych pod 
spodem do co raz 
dłuższych górnych 
warstw, krótsze 
włosy podnoszą 
dłuższe.



Techniki strzyżenia grzywekTechniki strzyżenia grzywek

   Niesymetryczną 
grzywkę strzyże 
się z wydzielonego 
trójkąta włosów. 
Spodnią warstwę

   sczesuje się na 
jedną stronę i 
strzyże w punkcie 
poniżej łuku 
brwiowego. 



Techniki strzyżenia grzywekTechniki strzyżenia grzywek
   Włosy przeczesuje
   się na stronę, gdzie 

grzywka ma być 
najkrótsza. W górnej 
części pozostawia się 
kilka dłuższych 
pasemek 
upadających na 
krótsze. Linię 
grzywki pikuje się 
lub strzyże ślizgiem.



Błędy w strzyżeniu i ich Błędy w strzyżeniu i ich 
korygowaniekorygowanie

      Przyczyny błędów w strzyżeniuPrzyczyny błędów w strzyżeniu: : 
 Nieprawidłowa komunikacja z Nieprawidłowa komunikacja z 

klientem i zła diagnoza włosówklientem i zła diagnoza włosów
 Nieznajomość technik strzyżenia i ich Nieznajomość technik strzyżenia i ich 

możliwościmożliwości
 Nieznajomość narzędzi i ich Nieznajomość narzędzi i ich 

możliwościmożliwości
 Lekceważenie podstawowych zasad Lekceważenie podstawowych zasad 

strzyżenia oraz pośpiech.strzyżenia oraz pośpiech.



    

Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę  
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