
МЕТОДИ  НАКРУЧУВАННЯ ВОЛОССЯ НА БІГУДІ 

Холодне завивання волосся на бігуді — давно відомий спосіб утворення 

локонів, який надає волоссю більшої пружності, об'ємності та забезпечує тривале 

зберігання наданої форми. Широко застосовується в перукарській практиці і 

сьогодні. 

Укладаючи волосся за допомогою бігуді, необхідно враховувати: 

— якість волосся (тонке—товсте, м'яке—жорстке, густе—рідке); 

— довжину волосся (коротке, середньої довжини, довге); 

— тип обличчя; 

— форму стрижки; 

— призначення зачіски. 

Для закріплення форми перед накручуванням на бігуді волосся зволожують 

спеціальними засобами для укладання. Накручування зберігається до наступного 

миття волосся. 

У процесі накручування застосовують бігуді різної форми та розміру, щітки, 

затискачі, гребінці, сіточку для волосся, сушуар. 

Форму та розмір бігуді підбирають відповідно до бажаного кінцевого 

результату, типу та довжини волосся. Природність укладання за 

допомогою бігуді, загальний вигляд зачіски залежать від методу й 

техніки накручування на бігуді. 

Основними методами накручування є горизонтальний і 

вертикальний, які зумовлені розміщенням бігуді. 

Горизонтальний метод дає змогу підняти корені волосся, 

надати йому пишності та об'єму (рис. 7.22). Пасмо відтягують 

перпендикулярно до поверхні голови у напрямку, протилежному 

росту волосся. Пасмо формується з основи смужок прямокутної 

форми на волоссі будь-якої довжини. 

Вертикальний метод застосовують для формування 

спускних локонів без підняття волосся біля коренів (рис. 7.23). 

Довжина волосся має бути не меншою 12-15 см. 

 

Залежно від розміщення бігуді та напрямку накручування 

волосся розрізняють такі способи: 

лицьовий — бігуді однакового або почергово різних діаметрів дають змогу 

отримати стійкі, м'які хвилі, які надають зачісці пишності; 



рельєфний — чергуванням бігуді різного діаметра, а також різною спря-

мованістю накручування отримують великі стійкі хвилі; 

зустрічний — різноспрямоване накручування забезпечує стійкі хвилі і 

локони на довгому волоссі; 

«ялинка» — чергування зустрічного і протилежного напрямку накручування 

надає пишності волоссю біля обличчя, застосовується для довгого волосся; 

«шаховий» — шаховий порядок розміщення бігуді дозволяє рівномірне 

укладання при довгих каскадних стрижках. 

радіальний — бігуді розміщують на однаковій відстані від центру 

майбутньої зачіски. 

— ширина пасма волосся біля основи має дорівнювати довжині бігуді; 

—  товщина пасма волосся біля основи має не перевищувати діаметра бігуді; 

— пасмо волосся слід відтягувати під кутом 90° до поверхні голови; 

— пасмо слід натягувати сильно і рівномірно для всього волосяного 

покриву; 

- на волоссі більшої довжини товщина пасма зменшується. 

 

 

 

 


