
  
Temat: Desing- zaprojektowanie fryzury.  (przygotowanie do egzaminu zawodowego)

 Formy podstawowe -cztery główne modele strzyżenia, na podstawie których można stworzyć 
ogromną liczbę fryzur.
FORMA KOMPAKTOWA – sposób strzyżenia, przy którym wszystkie końce włosów sięgają 
konturów. Przy linii konturów włosy są najkrótsze, w okolicach czubka głowy najdłuższe.
FORMA STOPNOWANA-  sposób strzyżenia, przy którym stopniowanie wykonane jest w sekcji 
zewnętrznej uczesania, długość włosów rośnie równomiernie od karku do tzw. linii kapeleusza. 
Włosy sekcji wewnętrznej są znacznie dłuższe niż w zewnętrznej. Cechą charakterystyczną tej 
formy jest kąt nachylenia w sekcji zewnętrznej.
FORMA STRZĘPIONA (włosy krótkie)- fryzura wygląda tak , jakby wszystkie włosy miały 
identyczną długość. Kąt projekcji w każdym punkcie uczesania wynosi 90 stopni.
FORMA STRZĘPIONA (włosy długie)- przy tej formie strzyżenia włosy są krótsze  w sekcji 
wewnętrznej, ich długość rośnie w sekcji zewnętrznej i w kierunku konturów.

Kierunek przebiegu linii
Horyzontalny- poziomy
Wertykalny-pionowy
Diagonalny- ukośny,pod każdym kątem między linią pionową a poziomą
Paralelny- równoległy

Kąt nachylenia – między 0 a 90 stopni  mierzony w stosunku do naturalnego  sposobu 
opadania włosów.

Kontur – domyślna linia ograniczająca uczesanie w płaszczyźnie. Każde uczesanie ma swój 
kontur wewnętrzny i zewnętrzny, tworzące razem tzw. sylwetkę uczesania.

Linia kapelusza – linia obwodu głowy w jej najszerszy miejscu.

 Linia prowadząca ( pasmo pamięci) – od niej rozpoczynamy strzyżenie, ustalając z jej pomocą 
pożądaną długość włosów:

– zewnętrzna – wyznacza kontur zewnętrzny uczesania;
– wewnętrzna- wyznacza kontur wewnętrzny uczesania;
– stała(stacjonarna) – linia stosowana np. w formach kompaktowych, przy takiej linii 

prowadzącej kąt projekcji i układ włosów pozostają niezmienione.
 

  LINIE KRZYWE- linie wypukłe i wklęsłe
– linie wypukłe- ograniczają płaszczyznę wygiętą na zewnątrz, długość włosów w takim 

przypadku maleje w kierunku końców łuku;
– linie wklęsłe- ograniczają płaszczyznę wygiętą  do wewnątrz, długość włosów wzrasta w 

kierunku końców łuku.

  OBSZAR SĄSIADUJĄCY Z LINIĄ KAPELUSZA – PAS SZEROKOŚCI OK 2,5CM Z 
KAŻDEJ STRONY

SEKCJA -wynik wprowadzenia linii kapelusza
– sekcję  wewnętrzną – położoną powyżej
– sekcję zewnętrzną- położoną poniżej

Struktura – układ długości  włosów, ze szczególnym uwzględnieniem wypukłości czaszki.
Tekstura – powierzchnia uczesania, którą można zarówno zobaczyć, jak i wyczuć dotykiem



– tekstura gładka – powierzchnia uczesania jest gładka, a jego forma ma charakter 
zamknięty;

– tekstura reliefowa- włosy nie opadają w sposób naturalny i nie przylegają do skóry, lecz 
odstają od niej pod pewnym kątem, uczesanie ma formę otwartą;

– tekstura mieszana – łączącą w jednym uczesaniu różne rodzaje tekstury.
  
Układ włosów – kierunek czesania w stosunku do wprowadzonych, w trakcie strzyżenia i 
stylizacji, linii podziału

– układ naturalny- jest to kierunek, jaki przyjmą włosy swobodnie opadające, powstaje w 
wyniku działania siły cięzkości. Układ naturalny stosuje się we fryzurach kompaktowych

– układ kąta prostego – włosy czesane są pod kątem prostym do wprowadzonych linii 
podziału, stosowany we fryzurach stopniowanych i strzępionych

– układ przesunięty – włosy nie mogą opadać  naturalnie i nie mogą być uczesane pod kątem 
prostym  do linii podziału, można je uczesać w każdym dowolnym kierunku, stosowany 
często w przypadku łączenia w jednym uczesaniu różnych długości.

Praca domowa 
Wymień praktyczne wskazówki ułatwiające prawidłowe strzyżenie. ( minimum 12 punktów)


