
ОПЕРАЦІЇ СТРИЖКИ: ЗВЕДЕННЯ ВОЛОССЯ НАНІВЕЦЬ 

 

Зведення волосся нанівець – операція , яка виконується на крайовій лінії волосся , 

простими ножицями та гребінцем, або машинкою з ножем 1\10 мм та гребінцем, або 

бритвою. Суть операції полягає у створенні плавного переходу від довгого волосся до 

гладкої шкіри по крайовій лінії росту волосся. Частіше за все , зведення нанівець виконується 

по крайовій лінії росту волосся  на шиї, значно  рідше на скронях. Операцію рекомендовано 

виконувати при неправільному рості волосся по крайовій лінії ( таким чином приховується 

різний напрямок росту волосся ), та в стрижках, технологіями яких передбачено саме 

зведення волосся нанівець. Фактично це стрижка нижньої ділянки волосяного покриву на 2-3 

см від крайової лінії росту волосся або на всю ширину нижньопотиличної та нижньої 

скроневої зон (рис. 5.17 а). 

Технологічна послідовність виконання  операції   зведення волосся нанівець ножицями  

1. Гребінець та ножиці рухаються сінхронно від крайової лінії росту волосся вверх.  

2. Гребінець тримається в лівій руці , ножиці в правій. 

3. Обушок гребінця торкаеться поверхні голови, зубці - на відстані 1 см від 

поверхні голови.  

4. Кут під яким розташовується гребінець становить приблизно 30 0.  

5. Довжина волосся по крайовій лінії становить 0 см, чим вище тим довше. 

6. Перехід від короткого до довгого волосся не повинен мати чікої межі, він дуже плавний. 

7. Зрізи виконуються дуже часто, але зрізається минимум довжини волосся. 

 

Технологічна послідовність виконання  операції   зведення волосся нанівець машинкою 

 

Працюючи машинкою, як правило, можна 

застосовувати гребінець або працювати без нього. Машинку 

вводять у волосся від крайової лінії росту волосся. Стрижуть 

проти росту волосся з виведенням машинки вгору на себе.  

Першою зістриженою смужкою визначають висоту зони стрижки. Інші смужки 

закінчують на рівні першої з урахуванням того, що уявна верхня лінія стрижки має 

повторювати лінію росту волосся на шиї. 

Положення верхньої та нижньої ліній стрижки «нанівець» знаходяться в певній 

залежності, яку потрібно враховувати: чим менша відстань між ними, тим різкіший перехід 

створюється між коротким і довгим волоссям. 

 

 


