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Temat: Techniki kopiowania i skalowania rysunków. 

W odwzorowywaniu i projektowaniu fryzur można posługiwać się wieloma 

metodami rysunku. 

 Rysunek odręczny umożliwia szybkie przedstawienie na papierze form 

płaskich i przestrzennych. Wszystkie odległości i wymiary określa się „ na 

oko”, to znaczy bez mierzenia a jedynie przez uchwycenie odpowiednich 

proporcji. Wykonany rysunek musi być odpowiednio skomponowany i 

estetyczny. Rysowanie odręczne wykonuje się natury, z pamięci i z 

wyobraźni. Rysunek z natury to odwzorowanie formy, przedmiotu, na który 

patrzymy, obserwując jego kształt, proporcje i ustawienie względem nas.     

W każdej chwili jest możliwe porównanie rysunku przedmiotem w naturze. 

Rysunek z pamięci to odtworzenie przedmiotu oglądanego poprzednio i 

zapamiętanego. Można go wykonywać w różnych proporcjach i pozycjach. 

Rysunek z wyobraźni to rysowanie formy nigdy nieoglądanej, ale którą 

chcielibyśmy stworzyć. Posługujemy się nim przy projektowaniu fryzur, 

ubiorów, obuwia. Uproszczony rysunek odręczny przedstawiający projekty 

określany jest jako rysunek żurnalowy. Jest to rysunek oparty na 

uproszczeniu podstawowych elementów ciała ludzkiego i podkreśleniu cech 

ubioru lub fryzury. Zwykle sylwetki ludzkie w rysunku żurnalowym tracą 

prawidłowe proporcje i ulegają zniekształceniom dla podkreślenia wybranego 

elementu. Cechą charakterystyczną jest wydłużenie nóg i zwiększenie stóp, 

podkreślenie linii pionowych, zmniejszenie i wydłużenie głowy, zachwianie 

proporcji między częścią twarzowa a mózgoczaszką. 

 Rysunki można kopiować na wiele sposobów: używając fotografii, 

urządzeń kserograficznych czarnobiałych i kolorowych, technik 

komputerowych i kolorowego wydruku, rysunku odręcznego. Jest kilka 

technik rysunkowego kopiowania. Najprostszą z nich jest kopiowanie za 

pomocą kalki technicznej. Wierność powstałej kopii rysunku zależy od 

dokładności wykonywania. Technika polega na przyłożeniu kalki technicznej 

do kopiowanego rysunku żurnalowego, czytelne i dokładne naniesienie za 

pomocą zróżnicowanych linii konturów kopiowanego rysunku. Prawidłowo 

skopiowany rysunek ukazuje dokładnie elementy pierwowzoru. Wykończenie 

kalki polega na podkolorowaniu kopii za pomocą kredek, farb lub tuszu. 

Używając kalki możemy wykonać kopię na arkuszu papieru. Dokładamy 

kalkę do papieru tak, aby przerysowanie linie dotykały arkusza, następnie 

jeszcze raz przerysujemy kopie (otrzymana na arkuszu kopia jest lustrzanym 

odbiciem kopiowanego oryginału). Rysunek wykańczamy za pomocą kredek, 

farb, tuszu. Kopiowanie za pomocą kalki łatwiej jest wykonać na podstawie 

rysunku żurnalowego. Do kopiowania zdjęć należy podejść z jeszcze większą 



dokładnością. Najłatwiej jest kopiować zdjęcia o jasnych barwach gdyż linie 

są lepiej rozpoznawalne. Na powstającej kopii samodzielnie ustalamy 

przebieg najważniejszych linii rysunku używając różnych grubości. Nie 

odwzorowujemy wszystkich linii, lecz tylko te, które stanowią najważniejsze 

zarysy elementów. Kopie możemy wykończyć podobnie jak przy kopiowaniu 

rysunków żurnalowych podmalowując kalkę lub wykonując lustrzane odbicie 

rysunku na arkuszu papieru. Rysunki żurnalowe mogą być kopiowane z 

jednoczesną zmianą wymiarów. Takie kopiowanie określane jest jako 

skalowanie. Kopiowanie ze zmienioną skalą wykonuje się najczęściej przy 

pomocy siatki geometrycznej. 

Technika skalowania za pomocą siatki polega na naniesieniu na kopiowany 

rysunek układu linii pionowych i poziomych tworzących siatkę. Następnie 

wykonuje się taki sam układ siatki w zwiększonej lub zmniejszonej skali. 

Każdy element kopiowanego rysunku jest przypisany określonemu polu 

siatki. Linie znajdujące się w określonym polu oryginału przenoszone są do 

odpowiedniego pola siatki w zwiększonej lub zmniejszonej skali. Zwracamy 

uwagę na poprawność kopiowania elementów pól nie tracąc jednocześnie 

kontroli nad powstawaniem całej kopii rysunku. Dlatego cały czas 

porównujemy powstającą kopię z rysunkiem żurnalowym. Powodzenie 

wykonania zależy od dokładności wykonania poszczególnych elementów. W 

celu wykończenia rysunku koloruje się je zgodnie ze wzorem. W przypadku 

małych rysunków stosuje się powiększenia, a w przypadku dużych 

pomniejszenia wielkości. Rysunki te mogą służyć jako składowe części 

dokumentacji fryzury. 

Zapraszam do podręcznika ze stylizacji na stronie 86-87 


