
Перукар І клас 

Н.Е. № 3 Послідовність технології виконання хвиль холодним способом 

ПЛАН 

- складати  алгоритм послідовності технології виконання хвиль холодним способом. 

Алгоритм послідовності технології виконання хвиль холодним способом 
https://drive.google.com/file/d/0B4Yqj5kgTMM7aVR0UzRIUXJUWjA/view?usp=sharing 

https://youtu.be/rxE7dEADpDw 

Холодне укладання може виконуватись на всій масі волосся або на окремих  ділянках. Холодному 

вкладанню піддається волосся усіх типів і структур,  але найбільш придатне для цього хвилясте 

волосся, на якому надана форма  зберігається довше. 

Укладання здійснюється на вологому волоссі з використанням засобів для  укладання. Пальцями 

рук, бігуді або щіткою пасму волосся задають форму,  яка фіксується гарячим або холодним 

повітрям. 

З інструментів та пристосувань використовують фени, сушуари, клімазони,  гребінці, щітки, 

затискачі, шпильки, сітки для волосся. 

 

Укладання першого крону 

                                                                                                          

Укладання другого крону 

 

 

 

 

 

 

 

Технологія укладання волосся хвилями 

Сполучення хвиль у зачісці з боковим проділом виконується за такою 

загальною схемою: 

 перший крон першої лицьової хвилі з більшого боку спрямований до 

кінця проділу і там закінчується; 

 другий крон першої лицьової хвилі через маківку виходить на перший 

крон зворотної хвилі з меншого (протилежного) боку; 

 перший крон другої лицьової хвилі з більшого боку сполучається з 

другим кроном першої лицьової хвилі з меншого боку; 

 другий крон другої лицьової хвилі з більшого боку на потилиці 

зводиться нанівець. 

З більшого боку від проділу можна сформувати три хвилі, що виступають, — 

лобну, скроневу, шийну, з меншого боку — тільки дві: скроневу і шийну. 

Помилки, яких слід уникати при укладанні волосся хвилями: 

 захоплення гребінцем занадто довгого пасма волосся, внаслідок чого утворюється 

хвиля глибокої форми, але через нетривалий час вона ослаблюється та псує форму 

зачіски; 

 недостатня фіксація хвиль, слабке виконання крону, що призводить до 

розтягування або сплющування хвиль; 

 волосся при зачісуванні нагору викладене проти його природного напрямку, що 

робить укладання нестійким; 

 використані затискачі, «невидимки» залишають слід на волоссі. 

Сполучення бокових 

хвиль з проділом 
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