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Temat: Loczkowanie włosów, plisowanie włosów ( ondulacja żelazkowa) 

Loczkowanie włosów wykonuje się dwoma sposobami: płasko lub spiralnie. 
Loczkowanie płaskie poleca się do czesania włosów o jednakowej długości. 

Pasma nawija się od końcówek po nasadę na okrągłe ramię żelazka i 
przytrzymuje ramieniem wklęsłym. Zabieg rozpoczyna 

się od czesania włosów nad karkiem przechodząc w kierunku wierzchołka 
głowy, następnie loczkuje się włosy na bokach i przedniej części porostu. 
Loczkowanie spiralne poleca się do czesania włosów o zróżnicowanej 

długości. Formowanie loków polega na nawijaniu pasm włosów od nasady 
lub środkowej części pasma po końce. Włosy nawija się ręcznie dookoła 

okrągłego ramienia żelazka, końce przytrzymuje ręką. Zależnie od 
planowanego efektu końcowego fryzury, lokówkę podczas pracy ustawia 
się w różnych pozycjach: 

- pionowo i ukośnie przy tworzeniu loków prawo – i lewoskrętnych o lekko 
rozkręconej spirali (tzw. loki francuskie) 
- kreatywnie(pod różnymi kątami na różnej wysokości pasma) przy tworzeniu 

loków o nietypowym skręcie. 
 

Zasady loczkowania włosów żelazkiem fryzjerskim: 
 
1. Dobór średnicy lokówki zależy od długości włosów i planowanej siły 

skrętu. Przy włosach krótkich i luźnym skręcie(dającym efekt zwiększenia 
objętości włosów) oraz włosach długich stosuje się aparaty o większej 
średnicy. Użycie żelazka o mniejszej średnicy daje efekt silnego 

skrętu(skędzierzawienia) i jest polecany do tworzenia fantazyjnych loków o 
urozmaiconej strukturze. 

2. Do loczkowania wydziela się pasma o grubości 2–4 cm. Separacje mogą 
mieć kształt kwadratu, prostokąta lub trójkąta(zależnie od planowanego 
uczesania). 

3. Zabieg rozpoczyna od włosów na szczycie głowy następnie przechodzi 
promieniście w kierunku granic porostu. 

4. Wydzielone i wyczesane pasmo włosów przytrzymuje się w lewej ręce tak, 
aby ramię grzejne żelazka znajdowało się pod, a ramię wklęsłe nad pasmem. 
5. Pasmo włosów nawija się wykonując obroty lokówką po zamknięciu 

wklęsłego ramienia aparatu(w ten sposób zapobiega się załamywaniu 
włosów). 
6. Po lewej stronie twarzy formuje się loki lewoskrętne, po prawej – 

prawoskrętne. 
7. Po uformowaniu loczka otwiera się ramię wklęsłe lokówki i zsuwa 

delikatnie pasmo włosów(rozwijanie powoduje deformację nadanego 
kształtu). 



 

Plisowanie włosów to technika ondulacji żelazkowej polegająca na 

wyciskaniu fal lokówką. Zabieg rozpoczyna się od formowania włosów na 
czołem i stopniowo przechodzi w kierunku szczytu głowy i boków następnie 
plisuje się włosy w części potylicznej głowy. 

 
Technika wyciskania fal lokówką: 

 
1. Pasmo włosów unosi się lekko grzebieniem przytrzymuje żelazkiem tak, 
aby ramię wklęsłe aparatu było pod spodem, a okrągłe nad pasmem. 

2. Zamykając żelazko należy nadać kierunek i wypukłość fali. Kierunek fali 
uzyskuje się poprzez przesunięcie aparatu w jedną stronę a grzebienia 
podtrzymującego pasmo włosów w przeciwną(np. skierować lokówkę w lewą 

stronę a grzebień w prawą). Wypukłość fali uzyskuje się przez wykonanie pół 
obrotu żelazkiem. 

3. Po otworzeniu żelazka, aparat przesuwa się tak, aby zewnętrzna krawędź 
wklęsłego ramienia lokówki znalazła się załamaniu fali. Żelazko zamyka się i 
wykonuje ćwierć obrotu. W ten sposób pogłębia się falę z drugiej strony 

grzbietu. 
4. Kolejny etap to zamknięcie pierwszej fali. W tym celu należy otworzyć 

lokówkę i przesunąć ją o 2–4 cm niżej. 
5. Drugą falę wyciska się analogicznie. Należy pamiętać o zaprasowaniu 
pasma 



w przeciwnym kierunku (w tym celu żelazko przesuwa się w prawo a 

grzebień podtrzymujący włosy w lewo). 
Plisując włosy należy pamiętać o tym, że: 

- fale powinny mieć jednakową szerokość (ok. 3–4 cm), 
- sąsiednie fale powinny mieć nadany przeciwny kierunek (lewo – prawo lub 
prawo – lewo), 

- fale na tym samym poziomie powinny łączyć się grzbietami i mieć ten sam 
kierunek, 
- wykonując zabieg na całym poroście należy plisować również spodnie 

warstwy włosów. 

 


