
Przebieg technologiczny strzyżenia włosów 

Przebieg technologiczny strzyżenia włosów dotyczy tych czynności, które fryzjer
powinien wykonać w momencie przystąpienia do usługi. Kolejne etapy w procesie strzyżenia
włosów to:
- przygotowanie klienta do zabiegu – czynności wstępne,
- przygotowanie stanowiska pracy,
- wykonanie strzyżenia włosów,
- operacje końcowe,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

Czynności wstępne
Czynności te przygotowują klienta oraz włosy klienta do usługi strzyżenia. Decydują
o porozumieniu z klientem. Dla fryzjera ważna jest wiedza jaką posiada na temat strzyżenia,
komunikatywność i spostrzegawczość. Strzyżenie dzieli się na zasadnicze etapy wykonawcze:
- ocena klienta: ocena wyglądu sylwetki, proporcji ciała i głowy, konsultacja na temat
oczekiwań klienta oraz ocena włosów pod kątem ich stanu zdrowia, długości, gęstości,
grubości; fryzjer sprawdza również stan skóry głowy,
- ustalenie wyglądu fryzury po szczegółowej analizie, na podstawie uzyskanych
informacji; należą do nich również informacje na temat: kształtu głowy i twarzy,
kierunku wzrostu włosów, granic porostu, struktury powierzchni włosów, objętości
włosów, gatunku i typu włosów, koloru włosów,
- zaplanowanie wykonania fryzury: wybór technik strzyżenia, odpowiednich narzędzi
i określenie czasu trwania zabiegu,
- zabezpieczenie odzieży klienta,
- mycie włosów: do mycia głowy najlepiej zabezpieczyć klienta ręcznikiem jednorazowym
i foliową pelerynką.
W czasie, kiedy klient ma myte włosy lub zaraz po ich umyciu, fryzjer ostatecznie
przygotowuje stanowisko pracy, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ergonomii,
pozostawiając na nim tylko sprzęt i produkty potrzebne w czasie zabiegu.
Przed przystąpieniem do strzyżenia należy zabezpieczyć szyję klienta taśmą fryzjerską,
która chroni szyję klienta przed ostrzyżonymi włosami.

Czynności zasadnicze stanowią o wykonaniu strzyżenia:
- dokładne rozczesanie włosów – włosy rozczesuje się grzebieniem o szerokich zębach do
włosów mokrych,
- podział włosów na sekcje – włosy dzieli się na poszczególne obszary pracy,
- podział sekcji na separacje – fryzjer wyznacza układ rozmieszczenie i kierunek pasm
do strzyżenia,
- wyznaczenie pasma pamięci (z zaznaczeniem grubości pasma, kąta nachylenia
i strzyżonej długości) – prawidłowe wyznaczenie i strzyżenie zgodnie z pasmem pamięci
jest gwarancją uzyskania odpowiedniej długości, formy i objętości fryzury,
- strzyżenie włosów – polega na wybieraniu kolejnych pasm, dokładnym wyczesywaniu
każdego pasma, wyciąganiu pasma pod odpowiednim kątem od głowy i strzyżeniu przy
pomocy wybranego narzędzia, określoną wcześniej techniką. Poszczególne pasma
powinny zachować tę samą szerokość. W strzyżeniu włosów występują dwa poziomy –
podstawowy, kiedy nadaje się fryzurze wybraną długość i formę oraz uzupełniający,
kiedy zastosowane techniki wykończeniowe budują ostateczny wygląd fryzury, jej
teksturę. Wysokość strzyżenia ustala końcowa forma fryzury.
W trakcie strzyżenia włosy są stale kontrolowane pod kątem:



- sprawdzenia wielkości pasm – im mniejsze pasmo, tym większa precyzja strzyżenia,
- sprawdzenie prawidłowości kąta uniesienia pasma oraz kąta strzyżenia pasma,
- sprawdzenie prawidłowości strzyżenia; jakiekolwiek nieprawidłowości można będzie
usunąć przy pomocy technik uzupełniających.

Czynności końcowe
Po zakończeniu strzyżenia włosów należy wykonać następujące czynności:
- kontrola konturów wewnętrznych i zewnętrznych, czyli boków, baków, karku, szczytu
głowy pod względem dokładności wykończenia – wielokrotnie przeczesuje się kolejne
elementy fryzury i obserwuje, jak układają się włosy,
- kontrola długości włosów po obydwu stronach twarzy,
- korygowanie niepożądanych elementów, jak wystające włosy, czy zbyt długie
kosmyki,
- ocena włosów w ich naturalnym opadaniu – pozwala zobaczyć wyraźnie kształt fryzury,
- oczyszczenie klienta z resztek ostrzyżonych włosów,
- układanie i stylizacja fryzury, z zaznaczeniem linii strzyżenia przy pomocy produktów
do stylizacji,
- porada pielęgnacyjna – wyjaśnienie klientowi w jaki sposób i przy pomocy jakich
produktów może fryzurę pielęgnować w domu,
- zaproponowanie klientowi specjalnych produktów przeznaczonych do pielęgnacji jego
fryzury.

Ogólne zasady strzyżenia
Zasady, o jakich należy pamiętać wykonując zabieg strzyżenia:
- włosy strzyżone na sucho powinny być wcześniej dobrze umyte i wysuszone,
- włosy strzyżone na mokro powinny mieć jednakową wilgotność, żeby ujednolicić linię
cięcia,
- suche włosy należy podczas strzyżenia stale zwilżać,
- pasma wybierane do strzyżenia, powinny być zawsze dobrze wyczesane,
- należy stale sprawdzać długości strzyżonych pasm włosów, aby uzyskać jednolitą formę
fryzury,
- chcąc zachować wszędzie jednakową długość włosów dobiera się pasma do wcześniej
ostrzyżonych – zapewni to jednolitą formę fryzury,
- dbać o komfort i bezpieczeństwo klienta podczas zabiegu, czyli dobrze osłonić klienta
peniuarem, zabezpieczyć szyję taśmą fryzjerską, oczyścić włosy z szyi i karku po
zakończeniu zabiegu strzyżenia,
- fryzjer powinien zdezynfekować ręce po zakończeniu zabiegu,
- z podłogi należy usunąć ostrzyżone włosy klienta,
- po zakończeniu usługi narzędzia należy oczyścić, zdezynfekować i odłożyć na miejsce,

Strzyżenia męskie klasyczne

Charakterystyka strzyżeń męskich klasycznych:
- brak podziałów do strzyżenia,
- 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, podobnie
tył i boki,
- do strzyżenia wykorzystujemy nożyce klasyczne,
- brak wykonywania tzw. kancika, czyli prostej, warstwowej linii, odciętej na karku.

Strzyżenie długie–pełne, stopniowane, jest strzyżeniem klasycznym, wykonanym
całkowicie nożyczkami. Dłuższe włosy w górnych partiach głowy łączą się z łagodnie
wycieniowanymi włosami na skroniach i karku.
Górne partie włosów strzyże się do długości 5–8 cm techniką palcowania, pod kątem 90o

do krzywizny głowy. Pierwsze pasmo od czoła jest pasmem pamięci dla kolejnych.
W partiach skroniowych i w części potylicznej palce ustawiamy pod kątem 45o, aby złagodzić
cieniowanie. Sekcję na karku do wysokości podstawy ucha cieniuje się nożyczkami nad
grzebieniem. Końce włosów w miejscach zbyt dużej objętości degażuje się nożyczkami nad
grzebieniem. Na koniec zaznacza się kontury za, nad uszami i na skroniach (baki)”

Skrócony opis technologiczny:
1. Skracanie i wyrównywanie włosów z górnej partii głowy techniką palcowania, po stronie
grzbietowej dłoni.
2. Separacja pozioma i strzyżenie pod kątem 90o.
3. Separacja pionowa dla dłuższych włosów w grzywce.
4. Konturowanie wewnętrzne czubkami nożyczek.
5. Cieniowanie nad grzebieniem.
6. Strzyżenie baka i łuku nad uchem końcówkami nożyczek.
7. Cieniowanie nad grzebieniem od karku, tzw. stopniowanie.
8. Cieniowanie nisko karku maszynką o wysokości ok. 3 mm.
9. Efilowanie-teksturowanie degażówkami.
10. Łagodzenie zewnętrznych konturów formy przez degażowanie końcówek.
11. Zaznaczenie linii baków i linii prostych za uchem maszynką odwróconą.
12. Konturowanie.
W strzyżeniach klasycznych należy zachować zasadę stopniowego cieniowania od linii
naturalnego porostu.

W podstawowych strzyżeniach występują formy różniące się między sobą długością
włosów.

Strzyżenie całkowite – strzyżenie włosów maszynką na wysokość 0,1–0,3 mm, bez
stopniowania długości. Można też ogolić głowę

Rys. 14. Strzyżenie całkowite



Strzyżenie krótkie – strzyżenie włosów maszynką na wysokość 0,1–3 mm,
z cieniowaniem długości. Włosy w górnej części strzyżone maszynką lub nożyczkami nad
grzebieniem, w zaokrągleniu lub w kwadrat. Przy granicy porostu włosy goli się.

Strzyżenie półkrótkie – strzyżenie włosów maszynką na wysokość 3 mm. Pracę zaczyna
się z tyłu głowy do lewej, potem prawej skroni. Włosy u góry podnosi się pod kątem 900

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. Konturowaniem zaznacza się linie
konturowe fryzury. Na koniec stosuje się degażówki, wskazane przy włosach grubych
i gęstych.

Strzyżenie pół–długie – strzyże się maszynką na wysokość 1,5–2 cm. Pozostałe partie
włosów strzyże się do pożądanej długości palcowaniem i cieniuje. W celu
zindywidualizowania wyglądu stosuje się epilację: ząbkowanie albo głębokie wcinanie się
w pasma. Włosy na karku strzyże się cieniowaniem od najkrótszych u dołu do dłuższych
u góry. Włosy poniżej linii konturowej na karku goli się maszynką.

Strzyżenie długie – pełne – jednolite warstwowo lub stopniowane, wykonane nożyczkami
bez użycia maszynki.

Strzyżenie specjalne – na jeża

Jeż to jedna z najtrudniejszych fryzur wykonywanych profesjonalnie w salonach
fryzjerskich. Wymaga umiejętności manualnych i wiedzy fachowej. Fryzura na jeża po
ostrzyżeniu ułoży się bez zarzutu, jeżeli włosy zostaną naturalnie odbite od nasady. Dlatego
wykonanie jeża musi byś poprzedzone dokładną oceną kierunków porostu włosów.
Podczas strzyżenia fryzury na jeża należy nieustannie przeczesywać włosy i sprawdzać
ich długość. Kształt fryzury obserwuje się w lustrze. Zapewni to dokładność strzyżenia
i możliwość korekty ewentualnych widocznych błędów. Można znacznie ułatwić sobie pracę



podczas strzyżenia włosów na jeża kwadratowego lub płaskiego dzięki zastosowaniu
specjalnego grzebienia-poziomicy do strzyżenia.
Fryzura na jeża przyjmuje różne kształty: kwadratowy, płaski, wklęsły, półokrągły,
okrągły.

Rys. 25. Kształty fryzur na jeża: 1 – kwadratowa, 2 – półokrągła, 3 – wkłęsła, 4 – okrągła

Strzyżenie zarostu
Zarost – broda, wąsy i bokobrody mają na celu upiększenie twarzy, ale są też
wykorzystywane do tuszowania jej mankamentów, np. blizn, cofniętego podbródka,
deformacji policzków. Strzyżenie wąsów i brody jest to uzyskanie określonej formy zarostu.
Najczęściej stanowi zabieg pielęgnacyjny. Bokobrody, brody i wąsy posiadają różne kształty.
Występują razem lub jako osobne elementy.

Strzyżenie brody wymaga zastosowania podstawowych technik strzyżenia pełnego.
Najpierw skraca się długość. Następnie długości dostosowuje się do kształtu twarzy techniką
cieniowania na grzebieniu. Po uzyskaniu pożądanego kształtu, brodę konturuje się w celu
wyrównania długości. Do pracy wykorzystuje się nożyczki, a następnie maszynkę do
strzyżenia i podgalania, tzw. konturówkę, w końcowym etapie formowania brody
Wykonanie strzyżenia zarostu:
- okrycie klienta do zabiegu,
- ustalenie kształtu zarostu,
- ocena stanu skóry,
- sprawdzenie kierunków porastania zarostu,
- pracę rozpoczyna się od prawej strony, potem strzyże się lewą,
- zaznaczenie linii łączącej fryzurę i bokobrody i strzyżenie cieniowaniem na grzebieniu,
- skrócenie długości zarostu oraz nadanie kształtu strzyżeniem na grzebieniu – „na tępo”
i „na pióro”,
- konturowanie zarostu w celu wyrównania długości włosów,
- oczyszczenie klienta z resztek włosów,
- stylizacja – modeluje się od lewej do prawej strony.

Strzyżenie damskie

W strzyżeniach damskich najczęściej spotyka się formy klasyczne, użytkowe
i awangardowe.
W nauce strzyżenia podstawą jest znajomość klasycznych form strzyżenia,



jak np. we fryzjerstwie damskim: bob, paź i garsonka. Od form klasycznych wywodzą się
wszystkie pozostałe fryzury.

Strzyżenie według naturalnych linii porostu powinno być tak wykonane perfekcyjnie.
Włosy po umyciu powinny układać się według nadanej formy.

Do strzyżeń damskich należy:
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,
- kontrola długości i korekta.

Strzyżenie krótkie o jednakowej długości (5–10 cm) przybiera formę okrągłą, zgodną
z linią głowy. Włosy przylegają do twarzy na skroniach i karku. Forma prosta osiągnięta przy
użyciu technik podstawowych. Strzyżenie może być wykonane metodą „na tępo” nożyczkami
– palcowanie, cieniowanie lub „na pióro” nożyczkami, brzytwą czy nożem chińskim.
Separacje – poziome, pionowe.
Techniki uzupełniające: efilowanie, degażowanie.



Strzyżenie krótkie – forma stopniowana o długości przyrastającej w kierunku szczytu
głowy. Kąt strzyżenia decyduje o wyglądzie formy. Przy niższych kątach strzyże się techniką
palcowania, przy wyższych – nad grzebieniem. Stosuje się separację poziomą, dzięki czemu
otrzymujemy 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. Idealna krótsza forma dla klientek
z włosami kręconymi. Osoby z włosami prostymi łączą strzyżenie z trwałą ondulacją,
szczególnie przy średniej długości włosów. Prosta w wykonaniu przy użyciu technik
podstawowych:
- podział na separacje poziome,
- pasma równoległe dokładnie wyczesane i wyciągnięte,
- strzyżenie techniką palcowania po wewnętrznej stronie dłoni, niski kąt strzyżenia,
Przy włosach kręconych, naciągnięte pasma po wysuszeniu powrócą do swojego skrętu,
co podniesie włosy do góry, podkreślając efekt cieniowania.

Strzyżenie dzieci
Podczas strzyżenia dzieci należy pamiętać, że mają one inne proporcje ciała i głowy niż
osoby dorosłe. Głowa dziecka jest większa w stosunku do jego ciała. Podczas dorastania
kształt twarzy i proporcje zmieniają się. Stopniowo dziecko traci swą krągłość. W wieku
około piętnastu lat twarz nastolatka jest porównywalna do twarzy osoby dorosłej.
Włosy dzieci są bardziej cienkie i delikatne niż dorosłych. Z tego powodu do strzyżenia
wykorzystuje się wyłącznie techniki podstawowe. Nie należy stosować technik efilacji,
ponieważ mogą spowodować uszkodzenia włosów.
Fryzjer powinien też pamiętać, że do dziecka należy mówić miłym głosem i uśmiechać
się. W usłudze wykorzystuje się nożyczki o zaokrąglonych końcach.
Strzyżenie dzieci:
- zajęcie uwagi dziecka poprzez danie mu do rąk zabawki czy np. kolorowych klipsów,
- posadzenie dziecka na specjalnym dziecięcym foteliku,
- zabezpieczenie dziecka bielizną ochronną, ale uwaga, pelerynka może kojarzyć się
dziecku ze skrępowaniem,
- maksymalnie skracać czas usługi.


