
ГАРЯЧА ЗАВИВКА ЛОКОНІВ ГОРИЗОНТАЛЬНИМ СПОСОБОМ 

«ВГОРУ», «ВНИЗ» 

Послідовність завивання волосся способом «униз»: 

• пасмо відділяють за правилами накручування на бігуді, ретельно 

розчісують, відтягують перпендикулярно до поверхні голови; 

• щипці беруть у праву руку, пасмо — в ліву; 

• щипці у відкритому положенні підносять до пасма, затискають його 

між 

жолобком та валиком і повільно проводять від основи до кінця пасма, 

прогріваючи волосся; 

• затиснутий кінець пасма накручують на щипці до основи пасма; 

• для запобігання опіку шкіри голови біля основи пасма під щипці 

підкладають гребінець; 

• щипці 5 - 7 секунд тримають до повного прогрівання пасма; 

• щипці відкривають, виймають їх із локона; 

• локон фіксують шпилькою або затискачем, залишають остигати 

природним шляхом. 

Спосіб «догори». Локони виконуються так само, як і способом «униз», 

але при накручуванні волосся щипці заводять у пасмо жолобком униз, а 

валиком догори. 

Послідовність виконання способу «вісімкою»: 

• пасмо волосся розчісують доти, поки гребінець не почне вільно 

проходити від коренів до кінців волосся; 

• визначають кількість локонів та їх розміщення; 

• відокремлюють частину волосся для одного локона; 

• волосся беруть у ліву руку, підводять до пасма щипці; 

• пасмо захоплюють робочою частиною щипців і повертають їх 

упівоберта до себе; роблять повний оберт щипцями, залишивши валик 



повернутим у бік основи пасма, а жолобок до себе (ліва рука в цей час 

натягує пасмо); 

• після нагрівання всього пасма волосся відтягують щипці від місця 

захвату 

пасма на достатню відстань і якомога швидше виконують ними 

наступний оберт; 

•  під час обертання щипців у правій руці 

лівою рукою шюдять кінці волосся вниз із другого боку пасма, 

виконуючи «вісімку» (таке положення кінці волосся повинні займані 

через кожен повний оберт щипців) якщо при першому обери кінці були 

ліворуч, то при другому оберті вони будуть праворуч, 

• кінці локона проробляють так, як І при інших способах завивки локонів, 

• при накручуванні наступного локона пасмо волосся захоплюють на тій 

же 

висоті, що й попереднє. 
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