
ОКАНТУВАННЯ 

Окантування надає стрижці завершеного вигляду, визначає контур майбутньої зачіски. Ця 

операція може виконуватись як наприкінці, так і на початку стрижки.  

Вирізняють два способи окантування: на окремому пасмі та для всієї маси волосся. У роботі 

застосовують ножиці, бритви, машинку. 

Вид окантування вибирають, враховуючи: 

— форму майбутньої стрижки; 

— особливості обличчя, шиї людини; 

— наявність вад, які потрібно приховати; 

— природний напрямок та особливості росту волосся; 

— побажання клієнта. 

Перед здійсненням окантування необхідно визначитись, якого кінцевого результату бажано досягти, 

яким буде волосся в даній зоні волосяного покриву: 

— наповненим чи полегшеним філіруванням, 

— рівним чи філірованим, 

— довгим чи коротким, 

— зведеним нанівець. 

Існують практичні розробки форм окантування волосся потиличної, скроневих зон та чілки. 

Види окантування потилиці. Окантування потилиці за формою може бути таких видів: 

1. Пряме виконують у жіночих і чоловічих зачісках. Довжина окантування різна. Пасмо або 

всю масу волосся залежно від обраною способу відчісують униз і зрізають по прямій лінії 

від середини в обидва боки — спочатку ліворуч, потім праворуч (рис.  а); 

2. Овальне застосовують залежно від довжини; виконується переважно в жіночих стрижках, 

але можливе і в чоловічих. Волосся розділяють дугоподібними проділами, розчісують 

униз, відтягують уперед до обличчя і зрізають волосся внутрішнім зрізом (рис. б); 

3. Дужка виконується в чоловічих стрижках. Довжина окантування може доходити до коміра 

сорочки. Волосся розчісують униз, зрізають по прямій лінії. Потім волосся зачісують 

уперед до обличчя, зрізають під кутом та заокруглюють кути. 

Допускається виконання тушування на висоті 1 см (рис. в). 

Кут нахилу зрізу залежить від розміру шиї. і буде тим 

більшим, чим ширша шия; 

4. Підковоподібне виконується в жіночих і чоловічих стрижках. 

Пасмо волосся збирають над центром шиї, зрізають на 

бажаній довжині (рис.  г). Для отримання подовження 

бокових частин пасмо можна скрутити в джгут; 

5. Трикутне у чоловічих і жіночих стрижках може бути різним 

за довжиною. Волосся ділять вертикальним проділом навпіл. 

Відтягують пасма вбік від проділу, утворюючи трикутник, стрижуть внутрішнім зрізом 

(рис. 5.36 ); 

6. Фігурне в жіночих і чоловічих стрижках виконується за бажанням (рис. 5.36 е). 
Окантування скронь виконується кількома способами (рис. 5.37). Оскільки лінії окантування скронь 

та потилиці плавно з'єднуються через вушну раковину, вони мають бути схожими. 



Класична чоловіча скроня: 

1) волосся на скроні розчісують униз, зрізають по прямій; 

2)  волосся, яке залишилось, зачісують на вушну раковину і стрижуть за формою вуха; 

3)  розчісують волосся наперед до обличчя та з'єднують лінії окантування на скроні та чілці; 

4) волосся за вушною раковиною зачісують до вуха, зрізають за формою лінії окантування потилиці. 

Коротка пряма або коса скроня: 

1) волосся розчісують униз, зрізають по прямій або косій лінії. Лінія зрізу пасма закінчується в місці 

початку вушної раковини; 

 

 

  

2) розчісують волосся на обличчя, урівнюють лінію зрізу з окантуванням чілки; 

3)  розчісують на обличчя волосся за вушною раковиною та зрізають по лінії згину вуха. 

Довга пряма або коса скроня: 

1)  волосся розчісують униз, зрізають на рівні середини вушної раковини; 

2) з'єднують лінії окантування на скронях та чілці; 

3) волосся за вушною раковиною зачісують уперед на обличчя; стрижуть внутрішнім зрізом, 

орієнтуючись на довжину скроні. 

Жіночі скроні окантовують у тій же послідовності, що й чоловічі. Від останніх вони відрізняються за 

довжиною волосся і формою окантування. 

Окантування чілки. Окантування чілки визначає її граничні межі. Чілку виділяють у вигляді 

прямокутника або трикутника, вершина якого може доходити до найвищої точки голови. Чілка може бути 

різної довжини. 

Для прямого окантування волосся чілку розчісують униз і зрізають по прямій лінії від середини в 

обидва боки (рис. 5.38 а). 

Якщо довжина чілки нижче рівня брів, окантування виконується внутрішнім зрізом. 

Овальне увігнуте окантування починають зачісуванням волосся в центр, де його збирають у пучок і 

зрізають за бажаною довжиною (рис. 5.38 б). 

Щоб виконати овальне випукле окантування, трикутник чілки ділять навпіл вертикальним проділом. 

Визначають дві симетричні точки на бажаній висоті. Волосся правого трикутника відтягують до правої точки 

та стрижуть, пасмо волосся з лівого трикутника відтягують до лівої точки і зістригають (рис. 5.38 в). 

Якщо хочуть отримати чілку поновленою і гладенькою, нижні пасма стрижуть коротше за верхні і 

філірують знизу. 

Щоб полегшити чілку, її філірують по всій довжині, а на кінцях виконують зубчастий зріз. 

Для трикутного окантування волосся чілки теж поділяють навпіл вертикальним проділом, волосся від 

нього відчісують у різні боки та стрижуть внутрішнім зрізом від середини чілки (рис. 5.38 г). 



Для асиметричної чілки виконують боковий проділ, формуючи прямокутний трикутник. Волосся з 

більшого боку відчісують у напрямку до меншого, стрижуть внутрішнім зрізом (рис. 5.38 д). 

Фігурне окантування виконують за бажаним рисунком (рис. 5.38 е). 

Прийоми окантування ножицями волосся різної довжини: 

зріз на пальних застосовують для волосся різної довжини. Відчесане пасмо утримують вказівним і 

середнім пальцями, мінімально відтягують і зістригають; 

 

Рис. 5.38. Види окантування чілки. 

 

зріз на гребінці застосовують для волосся будь-якої 

довжини. Волосся відчісують з відтягуванням на себе. Гребінець 

просувають уздовж пасма до потрібного рівня зрізу. Зістригають 

волосся на полотні гребінця; 

зріз на долоні застосовується для короткого та 

подовженого волосся. Ребром долоні лівої руки пасмо 

притискають до шиї або голови і зістригають над долонею; 

вільний зріз застосовують для стрижки короткого волосся. Стрижуть відчесане вниз пасмо, яке 

заходить на вільну від волосся шкіру. 

Для симетричності лінії окантування на скронях орієнтуються на мочки вух, лицьові лінії узгоджують 

із підборіддям, кутиками очей або рота, кінчиком носа. 

 

 


