
НЕ № 4   Виготовлення постижерних доповнень з волосся 

План  

- характеризувати види, призначення, властивості матеріалів, які використовуються  для 

постижерних доповнень; 

- знати технологічну послідовність виконання постижерних доповнень 

 

Мета застосування клеєних прикрас 

      Підготовлені деталі дають змогу значно прискорити виконання складної зачіски, 

урізноманітнити модель, досягти ефекту наявності власного довгого волосся, надання 

індивідуального образу. Використання постижерних виробів є істотним елементом в 

техніці гримування. За допомогою цих виробів створюють або доповнюють власну 

зачіску, видозмінюють зовнішність. Великий вжиток вони знаходять в практиці 

театру, кіно, цирку при створенні художнього образу, бо ніщо так сильно не змінює 

особу і зовнішність в цілому, як уміло виготовлені і застосовані вироби з волосся. У 

екстреній ситуації, коли просто необхідно виглядати приголомшливо, постижорні 

вироби легко врятують ситуацію. 

Підготовка волосся 

   Заздалегідь зібране в окремі пасма, пофарбоване та вичесане волосся розібрати по 

кольоровій гаммі та розкласти на робочому столі.  

  Товщина та довжина пасма залежить від задуманої композиції, але пасмо не повинно 

бути сильно товстим для того, щоб воно достатньо просякло клеєм і занадто тонким 

для запобігання втрати форми готового виробу. 

 

Демонстрація техніки склеювання на форми 

Накладаємо 

підготовлене 

пасмо на 

скляну 

форму, 

наносимо 

біля основи 

невелику 

кількість 

клею. 

 

 

Розподіляємо клей по всій довжині і товщині, як волосяною частиною пензлика, так і 

зворотнім боком для того щоб рівномірно розподілити клей та вигладити лицевий бік 

пасма. 

 
     

Є два 

варіанта 

знімання з 

ємкостей 

клеєних 

пасом:  

 

 



І варіант   

Через декілька хвилин готове пасмо знімаємо з форми і щойно знятим пасмам 

надаємо довершену форму і залишаємо до повного висихання клею. 

 

ІІ варіант   

Знімаємо клеєні пасма з ємкості через 10-12 годин, тобто даємо їм повністю 

висохнути і знімаємо різким швидким рухом, надаємо довершену форму 

 

Демонстрація збору окремих пасом в прикрасу, оформлення.  

- Формуємо з декількох пас 

основу композиції та скріплюємо їх 

ниткою.  
 

   

 

 

- До основи композиції почергово додаємо 

пелюстки підбираючи за кольором та 

формою відповідно до задуманої 

композиції. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчену композицію використовуємо в зачісці. 

  

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Матеріали які використовувалися для виготовлення троянди: 

- скляна або пластикова дошка формату А 4; 

- медичний клей БФ-6; 

- клей «Момент»; 

- лак для волосся; 

- локони натурального волосся; 

- щипці для випрямлення волосся; 

- фігурний келих; 

- гребінець з дрібними зубцями; 

- ножиці; 

- гумка для волосся; 

- гладка паличка 15-20 см завдовжки або олівець; 

- акрилові фарби; 

- пензлик; 

- блискітки для прикраси; 

- голка; 

- мононить; 

- проста шпилька - тримач. 

Спочатку підготовлюю всі матеріали та інструменти, оскільки зборка виробу проводиться в досить 

швидкому темпі і все необхідне має бути під руками. 

Створення постижерного виробу розпочинаємо з підготовки до роботи основного матеріалу - волосся. 

Якщо локони завиті - обов'язково випрямляю їх щипцями для полегшення решти прийомів роботи. Тепер 

пасма волосся повністю готові до подальшої роботи. 

Розміщую локон на поверхні дошки і, притримуючи за кінчик, ретельно розчісую його. Потім 

зигзагоподібної лінією наношу клей БФ-6. Зворотною стороною гребінця рівномірно розподіляю клей по 

поверхні волосся. 

Рівномірно розподілений по заготовці клей залишаю до повного висихання і приступаю до формування 

фігурного локона. 

Для формування фігурного локона, з якого надалі зроблю пелюстки троянди, беру фігурний келих і 

прикладаю до нього локон. Повторюю всю послідовність дій: розчісую локон, рівномірно і зигзагоподібно 

наношу клей на його поверхні і розподіляю зворотною стороною гребінця. При цьому контролюю 

щільність прилягання локона до основи. Таким чином обклеюю весь келих по колу. 

Клей БФ-6, повністю висихає за 10-15 хвилин, готовність до подальших дій вкаже відсутність липкості і 

твердість локона. Після висихання клею, гострими ножицями акуратно обрізаю зайве волосся по краю 

келиха. 

Наступним кроком роботи є підготовка прикраси у формі завитка. Для цього знадобиться гладка паличка і 

тонкий локон волосся. Один кінець локона затискаю пальцями, інший - щільно обмотую паличку, фіксую 

гумкою і акуратно змащую клеєм. 

За допомогою гребінця обережно знімаю підготовлені локони з поверхні скляної дошки. Якщо залишилися 

не проклеєні волоски, обережно їх відрізаю. 

Добре проклеєна смужка волосся, пластична і міцна. З неї я роблю серединку для нашого постижерного 

виробу - троянди. Для цього обмотую смужку навколо пальця в довільному порядку і фіксую її за 

допомогою мононитки. 

Після цього обережно знімаю з келиха всі локони, обрізаю їх за формою пелюсток і по черзі закріплюю, 

знизу підшиваючи мононитки. 

Завершальний етап - оздоблення троянди декоративними пелюстками і завитками. Для цього, із залишених 

смужок, волосся обрізаю по формі подовженого листа, складаю біля основи і закріплюю монониткою. 

Кінці листа, для посилення декоративного ефекту, розділяю за допомогою голки. З'єдную всі деталі в 

загальну композицію. Для додання виробу закінченого і нарядного виду збризкую лаком та прикрашаю 

його по краях золотими блискітками, листки злегка тоную зеленої акриловою фарбою. 


