
НАКРУЧУВАННЯ ВОЛОССЯ НА ЕЛЕКТРОЩИПЦІ 

Перед тим, як розпочати роботу електрощипцями, обов'язково треба вимити 

волосся та висушити його. Небажано наносити на волосся пінку, лак або гель, щоб 

волосся не прилипало до металевих стержнів. 

Електрощипці не рекомендується використовувати на блондованому волоссі та 

волоссі після хімічної завивки, тому що висока температура може завдати волоссю 

великої шкоди. Жорстке й сиве волосся можна обробляти щипцями, нагрітими до 

вищої температури. 

На якість завивання впливають: 

1.  кут натягування волосся при накручуванні на щипці; оптимальним вважають 

кут 90° відносно осі обертання інструмента; 

2. товщина затиснутого щипцями пасма; вона залежить від довжини волосся 

і визначається: 

✓ для невеликої довжини - за правилами накручування бігуді;  

✓ для середньої - на третину менше; 

✓ для значної - удвічі менше. 

Для рівномірного прогрівання волосся товщина основи пасма не повинна 

перевищувати 4 см. 

При укладанні волосся електрощипцями застосовують гребінець із «хвостиком», 

яким зручно відокремлювати пасма для накручування, шпильки або затискачі для 

фіксації пасом. 

Завивання локонів: 

За формою та розміщенням локони бувають: 

➢ прямі - розміщені горизонтально; 

➢ косі - під кутом 45° до вертикалі або горизонталі; 

➢ вертикальні - у вигляді спіралі з волосся завдовжки 20 - 25 см. 

Розрізняють горизонтальний і вертикальний способи завивання локонів. 

Горизонтальний спосіб включає техніки «вниз», «догори», «вісімкою». 

Вертикальним способом виконують спіральні та спускні локони. 

Горизонтальний спосіб завивання локонів. Спосіб «униз» застосовується в різних 

зачісках. Потрібно враховувати, що круглі локони, виконані цим способом, 

обтяжують зачіску, тому їх слід робити дрібнішими, легкими. 



Спосіб «догори» надає зачісці легкості, локони утворюють більшу хвилю. Цей 

спосіб рекомендується у комбінації з іншими способами. 

Спосіб «вісімки» дає можливість накручувати волосся спіралеподібно, завивати 

комбіновані (м'яті) локони. Під час роботи кінці волосся постійно знаходяться в 

середній частині робочих поверхонь щипців, що забезпечує найбільш сприятливі 

умови для їх накручування, міцності зачіски. Завивання короткого волосся цим 

способом неможливе. 

Слід зауважити, що: 

• оформлення зачіски можливе тільки після повного охолодження волосся; 

• для того, щоб локон був пружнішим і тривкішим, необхідно утримувати 

щипці довше з того боку пасма, який у локоні буде внутрішнім. 


