
ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

Тема уроку: « Виготовлення виробів та доповнень з волосся» 

№ 

з\п 
Зміст операції Зображення 

 

 

1 
Якщо локони виявляються 

завитими, обов'язково 

випрямити їх на прасування 

для полегшення інших 

прийомів роботи. Тепер 

пасма волосся повністю 

готові до подальшої роботи 

 

 

 

2 

Перед початком роботи 

пасмо волосся треба ретельно 

прочесати. 

 
 

 

 

3 

Для проклеювання деталі, 

змащуємо пасмо волосся 

клеем БФ-6. Рівномірно 

розподілений по пасму клей 

залишимо до повного 

висихання 

 
 

 

 

 

 

4 

Для формування фігурного 

локона, з якого візьмемо 

фігурний келих і прикладіть 

до нього локон. Повторимо 

всю послідовність дій: 

розчешіть локон, рівномірно і 

зигзагоподібно розподілимо 

клей на його поверхні і 

розправимо зворотною 

стороною гребінця. 

Перевіримо щільність 

прилягання локона до основи. 

 



 

 

 

 

 

 

5 

Для формування фігурного 

локона, з якого в подальшому 

ми будемо робити пелюстки 

троянди, візьмемо фігурний 

келих і докладемо до нього 

локон. Повторимо всю 

послідовність дій: розчешіть 

локон, рівномірно і 

зигзагоподібно розподілимо 

клей на його поверхні і 

расправімобратной стороною 

гребінця. Перевіримо 

щільність прилягання локона 

до основи. 

 
 

 

 

 

 

6 

Клей БФ, повністю висихає за 

10-15 хвилин, готовність до 

подальших дій вкаже 

відсутність липкості і 

твердість локона. Тепер, 

візьмемо гострі ножиці і 

акуратно відрізаємо зайве 

волосся по краю келиха. 

Таким чином, обклеїв весь 

келих по колу, дотримуючись 

вже знайомої нам 

послідовності дій. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Підготовка прикраси у формі 

завитка. Для цього нам 

знадобиться гладка паличка і 

тонкий локон волосся. Один 

кінець локона затиснемо 

пальцями, інший - щільно 

обмотаємо на паличку, 

зафіксуємо гумкою і акуратно 

змастіть клеєм.Обережно, за 

допомогою гребінця знімемо 

висохлі локони з поверхні 

слюди. Якщо залишилися 

непроклеенние волоски, 

обережно відріжемо 

 



 

 

 

 

 

8 
Добре проклеенная смужка 

волосся, пластична і міцна. З 

неї ми будемо робити 

серединку для постижерного 

виробу - трояндочки. Для 

цього обмотаємо її навколо 

пальця в довільному порядку, 

поки не знайдемо потрібного 

положення, зафіксуємо за 

допомогою мононити. 

 
 

 

 

9 

 

 

 

Також обережно знімемо з 

келиха все локони, обрізаємо 

їх за формою пелюсток і по 

черзі закріпимо, знизу 

підшиваючи мононитки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Для цього залишилося пасма 

волосся обрізати по формі 

подовженого листа, складемо 

біля основи і закріпіть 

мононитки. Кінці листа 

розділили, для посилення 

декоративного ефекту, за 

допомогою голки. З'єднали 

всі деталі в загальну 

композицію. Для додання 

виробу закінченого і 

ошатного вигляду 

прикрасили його по краю 

золотими блискітками, 

листки злегка затонувати 

зеленої акриловою фарбою. 
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Готовий вигляд прикраси 

 
 

 


