
Н.Е.2 – 3  Характеристика обладнання, сировина  та матеріали для 

виготовлення  постижерних виробів 

План 
1. характеризувати сировину  та матеріали для виготовлення матеріалу; 

2. знати обладнання для виготовлення постижерних виробів; 

3. володіти інформацією, як застосовується сировина та матеріали для виготовлення постижерних доповнень; 

 

1.  Основною сировиною для виготовлення постижерного виробу є штучне волосся. 

Найпопулярнішим сучасним штучним волоссям є лафін. 

Лафін - волокно, яке властивості до великої термостійкості з великим вмістом акрилу. 

Лафін добре фарбується у будь-який колір. В наш час, випускається 25 стандартних 

кольорів. Колір перуки виготовленої з лафіна не змінюється під дією світла, тепла та 

води. В поперечному перерізі має таку саму форму, як у натурального волосся. Лафін 

еластичний і міцний, тому волосся не ламається при розчісуванні і його кінчики не 

плутаються. При завивці даного волокна потрібна температура 105-110°, що свідчить 

про велику термостійкість. 

Перевагами штучного волосся є те, що воно дешевше, але порівнюючи з якісними 

натуральним волоссям, воно звісно програє. Але якщо волосся підібране під бажаний 

відтінок та вплетене в основу, виглядає достатньо натурально, та на його стан не 

впливає дія сонячного світла або дощу. Штучне волосся легше миється. 
 

 

 

2. Постижерна майстерня. 

Постижерний стіл на 4 робочі місця висотою 77 см, шириною 60 см і довжиною 3,2 м 

із чотирма  ящиками, що висуваються (по двох з кожного боку). На висоті 20 см від 

підлоги повинна перебувати планка, на яку працівник може обперти ноги для 

втримання на колінах болванок у більше зручному положенні під час, шиття або 

тамбурувания перук. Дошка стола по краях повинна виступати приблизно на 10 см для 

прикріплення карди, тресбанка й інших інструментів до стола за допомогою струбцин. 

Стільці або табурети з м'якими сидіннями (через тривалу роботу сидячи). 

Шафи з перегородками для інструментів, волосся готових виробів й інших 
матеріалів. 

Шафа для спецодягу. 

Над кожним робочим місцем повинна кріпитись на рухливому шнурі лампа 

потужністю не менш 100 вт із непрозорим абажуром-конусом. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основні пристрої.  Тресбанк — основний пристрій для 

тресування. Складається з двох дерев’яних або 

металевих стійок для натягування ниток тресу. Стійки 

кріпляться до робочої поверхні струбцинами, які 

утримують їх у вертикальному положенні. Одна стійка 

(права) має три отвори — гнізда, в які вставляють 

спеціальні кілки з намотаними нитками. На другу (ліву) 

закріплюють кінці ниток основи для тресу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Карда — пристрій у 

вигляді пластини з рядами 

металевих зубців для 

первинної обробки 

стриженого волосся, 

розчісування та 

змішування волосся 

різних відтінків.  

  

До пристроїв, необхідних для виготовлення постижів, належать пружинні апарати та 

спеціальні рами для закріплення основи для тамбурування волосся, виготовлення 

перук, постижерні гачки, голки, шильця — для тамбурування волосся, шарнірний 

пристрій та голова-форма — для закріплення монтьора. 

Болванки різних розмірів, що мають форму голови людини, 
звичайно виготовляють із м'якого дерева. Болванки бувають 
склеєні, пустотілі або суцільні. Знизу вони оснащені отвором для 
установки їх на стійці із шарнірним устроєм. Дерев'яні болванки 
призначені для виготовлення монтюра перуки, болванки-манекени 
– для тамбурування бороди й вусів. Для причісування перук 
служать болванки, виконані з полотна й наповнені корковою  
стружкою. 

 



 
Тамбурувальний гачок – 
 інструмент для кріплення волосся на основу.  

 

 

 

Для виготовлення перук, шиньйонів, кіс, клеєних прикрас потрібні допоміжні 

матеріали:  

— тюль або спеціальна еластична тканина сітчастої структури для виготовлення 

основи перуки — монтюра; 

— тасьма, нитки — для обкантування й пошиття монтюра, надання йому стійкості та 

збереження форми;  

— желатин, клеї — для побудови форми монтюра, клеєних виробів; 

 — антистатичні препарати, барвники — для зняття статичної електрики та 

фарбування виробу;  

— декоративні доповнення — бісер, стрази, блискітки, тасьма, стрічки тощо. 

 

Способи закріплення волосся.  Використовують два способи закріплення волосся на 

основу постижерних виробів.  

1. Тресування — виготовлення тресу вплетенням пасом волосся за певною системою 

між міцними нитками та подальше пришивання готового тресу до основи 

постижерних виробів  

2.  Тамбурування — безпосереднє закріплення волосся тамбурною петлею способом 

«вив’язування гачком» на основі виробу. 

 

            



МОНТЮР  

 

                                           

 

 

 Асортимент виробів  в Україні представлений перуками, 

напів перуками, шиньйонами, накладними пасмами, 

чубчиками, головними уборами, а також системами 

нарощування волосся, виробленими у Німеччині, Японії, 

Кореї, Китаю. 

ШИНЬОН НА  ЗАКОЛКЕ 


