
Temat: Organizacja stanowiska pracy do strzyżenia:

Stanowisko pracy fryzjera do zabiegu strzyżenia powinno być wyposażone w narzędzia, 
aparaty, przybory, bieliznę ochronną.

Narzędzia
Grzebienie służą do następujących czynności: rozczesania włosów, wydzielenia i 
wyczesania pasm
włosów, utrzymania włosów na grzebieniu podczas strzyżenia. Mają one różną wielkość i 
kształt. W zabiegu
strzyżenia stosuje się różne grzebienie.
Grzebień klasyczny (z rączką lub bez) do rozczesywania włosów mokrych.
Grzebień wąski do wyczesywania pasm włosów cienkich, rzadkich i krótkich.
Grzebień szeroki do wyczesywania włosów grubych, gęstych i długich.
Grzebień wąski z oddzielonym zębem służy do podziału na sekcje i wybierania 
separacji.
Grzebień z poziomicą do strzyżenia fryzur typu jeż.

Nożyczki są to narzędzia tnące dwuostrzowe. Skracają włosy. Fryzjer dobiera nożyczki 
do potrzeb
i upodobań. Pod względem cech szczególnych i użyteczności znamy różne rodzaje 
nożyczek.
Nożyczki fryzjerskie klasyczne (zwykłe, chiro) nadają się do wszystkich technik i 
sposobów pracy, do włosów cienkich i grubych. Skracają włosy pod kątem prostym lub 
ukośnie do ich przekroju.
Nożyczki degażówki przerzedzają, redukują objętość i ciężar włosów, korygują 
niedoskonałości strzyżenia. Przy gęsto rozmieszczonych zębach efekt przerzedzenia jest 
mało widoczny, przy szeroko rozmieszczonych– bardzo wyraźny.
Degażówki jednostronne (tzw. modelujące) przerzedzają włosy, łagodzą linię strzyżenia, 
korygują niedoskonałości w strzyżeniu podstawowym. Usuwają do 50% wydzielonego 
pasma. Pamiętaj, że nieuzębione ostrze tnące (płaskie) powinno być pod spodem pasma. 
Stosuje się je do włosów prostych lub delikatnie falowanych.
Degażówki obustronnie ząbkowane (nożyczki efilujące) służą do przerzedzania włosów.
Strzygą ok. 30-35% pasma. Stosuje się je do gęstych i grubych włosów. Nożyczki te 
wykorzystuje się m.in. podczas strzyżenia skręconych pasm włosów techniką dredową 
(skalowania), nacinając je na różnej wysokości.
Nożyczki punktujące (teksturujące) używa się do wyraźnego zaznaczenia tekstury we 



włosach. Usuwają do 50% pasma włosów. Najczęściej stosowane są przy włosach mocno 
kręconych oraz grubych i sztywnych na długościach i końcach. Przy włosach prostych 
można łatwo wystrzyc „dziury”. Do włosów cienkich nie są stosowane.
Nożyczki o wygiętych ostrzach (profilowane) są idealne do płynnego prowadzenia 
ostrza w strzyżeniu linii po łuku. Wykorzystywane w technikach podstawowych i 
uzupełniających (na tępo i na pióro), również w technice ślizgu. Chętnie też stosuje się je 
do strzyżenia zarostu męskiego.
Gorące nożyczki skracają włosy i jednocześnie uszczelniają końce włosów przez 
stopienie substancji rogowej włosa pod wpływem wysokiej temperatury ostrzy 

Brzytwa i narzędzia brzytwopodobne strzygą włosy sposobem na pióro. Znaczenie 
brzytwy
wzrasta ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek fryzjerstwa męskiego – 
barberingu (z ang. barber – fryzjer męski). Narzędzia tnące jednoostrzowe wykorzystuje 
się w czynnościach takich, jak:
• zmniejszanie objętości włosów – techniki efilacji,
• wygalanie konturów porostu, wygalanie wzorków,
• korygowanie zewnętrznych konturów formy,
• wygalanie zarostu.
W strzyżeniu brzytwą ważny jest właściwy uchwyt (uchwyt brzytwy – str. 85) i umiejętności
w operowaniu narzędziem. Przy zbyt mocnym lub zbyt słabym nacisku ostrza na włosy 
łatwo o nierówności. Dlatego podczas pracy tym narzędziem szczególnie ważna jest 
precyzja i profesjonalizm.
Jeżeli podczas strzyżenia włosów ostrze brzytwy lub innego narzędzia jednoostrzowego, 
prowadzone jest po zewnętrznej stronie pasma, włosy będą wywijały się na zewnątrz (A). 
Jeżeli po wewnętrznej – pod spód (B).
Podobne efekty strzyżenia dają narzędzia brzytwopodobne, jak nóż chiński, sifter, czy 
tempera.
Nóż chiński stosuje się w technikach strzyżenia „na pióro”
(cieniowanie i efilacja) oraz w strzyżeniu warstwowym.
Tempera służy do efilacji gęstych włosów szybkimi, krótkimi ruchami.
Pazury fryzjerskie nakładane na palce, usuwają włosy z powierzchni.
Kierunek strzyżenia wynika z ustawienia dłoni fryzjera, jednak zawsze z włosem! Ruchy 
powinny być płynne, a ostrza prowadzi się lekko po powierzchni włosów, żeby nie wyciąć 
dziury. Pazury tworzą efekty końcowe, łagodząc linię konturu zewnętrznego fryzury. Są 
efektowne, ale wymagają wprawy.
Po zakończeniu pracy narzędzia tnące należy oczyścić, umyć, wysterylizować i 
przechowywać w zamkniętym futerale, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
jak również uniknięcia przypadkowego skaleczenia.



Aparaty – maszynki do strzyżenia włosów
Maszynka elektryczna stanowi duże ułatwienie w pracy fryzjera. Maszynka elektryczna 
ma różne
przeznaczenie:
• strzyże włosy techniką cieniowania na grzebieniu,
• strzyże włosy technikami efilacji,
• skraca włosy przy wykorzystaniu nakładek,
• konturuje granice porostu, całkowicie usuwa niepożądane owłosienie i wycina wzorki.
Poza standardowymi maszynkami występują też – trymery do miejscowego usuwania 
włosów. Trymer o okrągłych ostrzach usuwa włosy z nosa i z uszu. Do konturowania 
fryzury, czyli usuwania niepożądanego owłosienia z granic porostu służy tzw. konturówka.
Ma stałą wysokość strzyżenia – 0,1 mm.
Po każdym zabiegu maszynkę należy oczyścić z resztek włosów i zdezynfekować. Należy
ją przechowywać
w suchym i bezpiecznym miejscu.

Przybory i odzież ochronna
Do przyborów wykorzystywanych podczas strzyżenia włosów zalicza się klipsy długie 
sekcyjne, które podtrzymują wydzielone sekcje włosów, spryskiwacz do zwilżania 
włosów oraz kołnierz do strzyżenia, tzw. podwłośnik, który ma na celu obciążenie 
peleryny, żeby nie zwijała się na ramionach klienta podczas strzyżenia, co utrudniałoby 
pracę fryzjera. Włosy nie zaczepiają się o pelerynę i fryzjer ma wyraźny obraz strzyżonych
włosów.

Odzieżą ochronną (roboczą) dla fryzjera jest fartuch. Dla klienta odzieżą ochronną jest 
bielizna zabiegowa stosowana w zabiegu strzyżenia, czyli peleryna do strzyżenia (tzw. 
peniuar), a przy krótkich fryzurach dodatkowo kołnierz higieniczny – zabezpiecza przed 
ostrzyżonymi włosami.

Temat: Planowanie strzyżenia

Właściwe zaplanowanie zabiegu strzyżenia jest gwarancją wykonania prawidłowej
fryzury. Fryzjer powinien wiedzieć ile ma czasu na wykonanie pełnego strzyżenia. 
Pośpiech
wywołuje zdenerwowanie, może doprowadzić do dekoncentracji u fryzjera, a w 
konsekwencji



do pojawienia się nieprzewidzianych błędów. Błąd popełniony podczas usługi może
doprowadzić do utraty klienta.
W planowaniu strzyżenia należy zwrócić uwagę na:
- kształt głowy i twarzy,
- kierunek wzrostu włosów, ruch włosów i granice porostu,
- strukturę powierzchni włosów,
- objętość włosów,
- gatunek i typ włosów,
- kolor i tonację włosów,
- separację włosów,
- linie bazowe i kąty w strzyżeniu,
- techniki strzyżenia.
Zależnie od struktury włosów i preferencji klienta, należy dobrać optymalne uczesanie.
Prawidłowe zaplanowanie fryzury wiąże się z uzyskaniem określonych informacji:
podczas rozmowy z klientem:
- oczekiwania klienta,
- preferowane sposoby pielęgnacji fryzury w domu,
- jakich kosmetyków do pielęgnacji włosów używa klient,
- ile czasu poświęca klient swoim włosom.
obserwować klienta:
- wiek i wzrost,
- typ sylwetki i jej proporcje,
- kształt i rysy twarzy (dysproporcje budowy czy zaburzenia koryguje się 
strzyżeniem):
określić wiodące linie fryzury – wobec punktów odniesienia, takich jak:
- kark,
- okolice ucha,
- część potyliczna,
- krzywizna z tyłu głowy,
- czubek głowy.
Należy pamiętać, że fryzura o tej samej linii podstawowej, ale wykonana różnymi
technikami będzie wyglądać inaczej.
Podstawowe etapy w wykonaniu strzyżenia
- nadanie kształtu fryzurze – np. wyznaczenie długości włosów w obrębie porostu,
- teksturowanie fryzury – formowanie wierzchniej warstwy i struktury fryzury,
- konturowanie – nadanie kształtów konturowi wewnętrznemu i zewnętrznemu.

Przygotowanie klienta do strzyżenia
Przygotowując klienta do zabiegu strzyżenia należy wykonać szereg czynności. Kolejno
następują po sobie:
1) ocena wyglądu klienta – sylwetki, proporcji, kształtu głowy, charakteru,
2) ocena stanu skóry głowy i stanu włosów klienta – czy skóra nie wykazuje zmian
patologicznych, jaka jest długość, gęstość, kierunki porostu i stan włosów,
3) konsultacja z klientem i ustalenie oczekiwań klienta,
4) wybór technik strzyżenia i narzędzi pracy,
5) zabezpieczenie odzieży klienta,
6) mycie włosów klienta,
7) dezynfekcja sprzętu znajdującego się na stanowisku pracy,
8) dezynfekcja rąk fryzjera.
Powyższe czynności stwarzają dogodne i bezpieczne warunki wykonania zabiegu
strzyżenia włosów.



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 osobowością;
• 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, 

kędzierzawe). 

Temat: Podział włosów na sekcje i separacje

Podział włosów na sekcje umożliwia lepszą kontrolę strzyżenia i porządkuje pracę z
włosami. Sekcje decydują o kolejności strzyżenia, np. tył głowy, lewy bok, prawy bok, góra 
głowy. Wydzielając sekcje należy zwrócić uwagę na zaplanowane strzyżenie, kształt głowy
i cechy porostu, np. występujące zaburzenia.
Najczęściej spotyka się trzy podstawowe podziały porostu do strzyżenia.
Podział klasyczny dzieli porost włosów na 4 sekcje: tył (część potyliczną), dwa boki 
(obszary skroniowe)i górę (część ciemieniową). W podziale klasycznym tylną część dzieli 
się często na dwie sekcje pionowo lub poziomo, zależnie od pożądanego efektu.
Podział krzyżowy dzieli porost na 4 sekcje: od jednego ucha, przez szczyt głowy, do 
drugiego ucha oraz od środka czoła przez szczyt głowy do środka karku.
Podział według linii kapelusza dzieli porost na dwie sekcje: dolną – zewnętrzną, 
tzw. exterior i górną– wewnętrzną, tzw. interior.
Podział mieszany na 4/ 5 sekcji – klasyczny

Podział pionowy na 4/ 5 sekcji – krzyżowy



Podział poziomy na 2 sekcje – według linii kapelusza

Separacje wyznacza się w obrębie sekcji w celu kontrolowania włosów podczas 
strzyżenia. Separacja, to pasmo włosów o grubości 1 cm. Linia strzyżenia separacji odpowiada podstawowej
linii fryzury. Separacje wywierają zasadniczy wpływ na kształt fryzury. Podział włosów na separacje to 
podstawa procesu technologicznego strzyżenia.
Separacje można strzyc w różnej kolejności, pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. Kąt, pod którym 
strzyże się separacje wpływa na formę fryzury. Im większy kąt tym większe różnice w długościach włosów 
(typowe dla form przyrastających warstwowo). Separacje strzyżone w zaplanowanym kierunku wpływają na 
kierunek układania się włosów we fryzurze.

Separacja pozioma (horyzontalna)
daje prostą linię strzyżenia i formę geometryczną zbliżoną do kwadratu lub prostokąta o dużym
ciężarze na obwodzie





Temat: Pasmo pamięci, kąty projekcji, dystrybucja.

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

Wyróżniamy kąty:

• 0 ° 

• 30 ° 

• 45 °

• 90 °

• 120 ° 



Pasmo pamięci strzyżone jest jako pierwsze. Wyznacza wzór dla kolejno wybieranych 
separacji pod względem długości strzyżenia, kąta i kierunku strzyżenia wybranego pasma.

Pozwala na zaplanowanie kolejności i kierunków strzyżenia sekcji. Pasmo pamięci może 
być jedno dla całej fryzury – tzw. stacjonarne, do którego doczesywane są wszystkie 
pasma włosów. Ruchome tzw zmienne lub mobilne pasmo pamięci przesuwa się po całym
poroście, zgodnie z kierunkami strzyżenia. Wyznaczane jest dla każdej strzyżonej sekcji. 
Im bardziej zróżnicowana fryzura tym będzie miała więcej pasm pamięci.






