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Kroužkování vlasů přes prsty 

• Nejstarší způsob práce 
• Vznikají lokýnky nebo vlny 
• Kroužkování je nevhodné pro dlouhé vlasy 
• V současné době se kroužkování po celé hlavě 

provádí jen zřídka, častěji se kroužkuje 
v kombinaci s technikou natáčení na natáčky a to ty 
partie, které jsou krátké a nedají se 
natočit. Jsou to většinou partie na spáncích a na 
krku 



Kroužkování od špiček 

• Výsledkem jsou plošné přiléhající části účesu 

• Uspořádání může být v řadách 

  řady střídavým směrem (vznikají vlny) 

• Technika není vhodná pro dlouhé vlnité vlasy 

• Průměr kroužku je závislý na pramenu 





























Kroužkování do vln 

• Kroužkování do vln provádíme stejně, jako 
běžné kroužkování, rozdíl je v tom, že se musí 
pravidelně střídat jednotlivé řady vytvořených 
kroužků. Tedy jedna řada doprava a další pod 
ní následující doleva. Musíme při tom dbát na 
to, že velikost všech kroužků musí být stejná, 
stejně jako vzdálenost řad. Podle zvolené 
velikosti kroužků budou vlny drobnější a 
pevnější,nebo větší a volnější. 









Postup kroužkování 

• Z mokrých vlasů oddělíme špičkou pramen vlasů asi 2x2 cm.  
• Pramínek vlasů důkladně pročešeme, držíme jej vypnutý kolmo k 

hlavě. Kroužkujeme-li doprava, natáčíme pramen na pravý 
ukazováček, doleva pak na levý ukazováček. Ukazováček, na který 
natáčíme, přiložíme 

těsně k hlavě a pramen vlasů kolem něj stáčíme jako stužku. Pramen  
musí být po celou dobu vypnutý a nesmí dojít k  jeho přetočení! 
Pramen musí být hladký a rovný jinak dojde k deformaci kroužku.  
Vlas je kolem prstu omotán volněji, aby se dal dobře stáhnout z prstu 
bez poškození vytvořeného kroužku. Špičky vlasů směřují dospod. 
Ukazováček, na který máme natočený pramen vlasů, postavíme kolmo 
k hlavě a pramínek těsně u hlavy stáhneme. 
• Pinetou upevníme do středu šikmo proti náčesku. Po celou dobu 

práce držíme hřeben se špičkou v ruce 



Kroužkování od pokožky 

• Vytváří se tím objemné účesy 

• Pokud požadujeme velký 
objem musí být úhel od hlavy 
větší 



Další techniky kroužkování 

• Kroužkování u kořínků vlasů 

• Kroužkování na konečcích vlasů 

• Kroužkování speciálními 
natáčkami 

• Kroužkování běžnými natáčkami 



Připevňování kroužků 

•Pinety – pineta se nesmí 
dávat přes celý okraj - 
otlačení 



Zásady při kroužkování 

• Určení vhodných vlasů ke kroužkování 

• Přesné a pečlivé oddělení a pročesávání 
pramínků 

• Plochost pramínku po pročesání 

• Správné upevnění  kroužku pinetou 

• Velikost kroužku závisí na kvalitě vlasů  



Způsoby kroužkování 
ŠPATNĚ  DOBŘE  ŠPATNĚ 



Způsoby kroužkování 
DOBŘE    ŠPATNĚ 



Kombinace natáčení na natáčky a 
kroužkování vlasů 



Pokládaná vlna 

• První vlna musí být orientovaná v 
souladu se směrem růstu – doprava 
nebo doleva 

• Pokud se pokládaná vlna provádí po 
celé hlavě, tak se vlna klade z jedné 
strany na druhou 



Znaky pokládané vlny 

• Vlny ve tvaru půlkruhu 

• Oblouky se střídají ve směrech 

• Vlna musí mít hranu 



Techniky pokládané vlny 

• Tvořené hřebenem 

• Tvořené ručně 

• Tvořené skřipcem 



Základní pravidla při tvorbě pokládané 
vlny 

• pěšinka na levé straně v úrovni jedné třetiny 
obočí od kořene nosu, směřujíc od 

• kontury vlasů k vlasovému víru 

• náčesky od pěšinky vždy směrem dozadu (nad 
čelem do srdíčka) 

• vlasy na úrovni vlasového víru se nerozdělují, 
ale jsou pravidelně odčesány (do vějířku) 



Základní pravidla při tvorbě pokládané 
vlny 

• náčesek na pravé straně cca na 3 prsty (tvorba 
první vlny) 

• ostatní vlny na 2 prsty 

• výška hrany určuje hloubku vlny 

• první vlna končí u vlasového víru, ostatní vlny 
od jedné strany ke druhé ve stejné úrovni 

• šířka vlny po celé délce je jednotná. 



Postup tvorby pokládané vlny 

• V pravé ruce držíme dámský hřeben a tvoříme 
vlnu, prsty levé ruky přidržují vlasy a tvoří 

hranu vlny. 

• Na umytých, mokrých vlasech vytvoříme 
rovnou pěšinku, vlasy od pěšinky odčešeme 
do náčesků a začneme tvořit pokládanou vlnu, 
vlasy je možno natužit, aby účes déle a lépe 
držel tvar. 



Postup tvorby pokládané vlny 

• Prostředníček levé ruky položíme vodorovně na 
vlasy na pravé straně hlavy 3 centimetry od 

pěšinky zuby hřebene, v pravé ruce zasuneme do 
vlasů vodorovně pod prostředníček, hřebenem 
sčešeme vlasy pod prostředníčkem směrem 
doprava 2 centimetry, ukazováček položíme těsně 
nad hřeben, pevně jej přitáhneme k prostředníčku, 
vytočíme palec směrem do dlaně a vlasy odčešeme 
do leva (dozadu). Po celou dobu jsou prsty i hřeben 
na vlasech 



Postup tvorby pokládané vlny 



Foukaná pokládaná vlna 

• Tvoření foukané pokládané vlny, patří mezi 
náročné techniky úpravy vlasů. K docílení 

kvalitního výsledku úpravy vlasů je potřeba velké 
zručnosti při tvorbě pokládané vlny 

 



Tvarování a sušení vln pomocí hřebene 
a vysoušeče 

• Hřeben držíme v levé ruce a vysoušeč v ruce 
pravé. Vlasy, které hřebenem nepřidržujeme, 

nesmí zasáhnout proud vzduchu z vysoušeče, 
jinak by vznikly nežádoucí deformace tvaru 

vlny. Proud vzduchu nasměrujeme do směru 
hrany vlny, potom do oblouku vlny vždy po 

směru vlny, do kterého jsou vlasy pomocí 
hřebene vedeny 



POKLÁDANÁ VLNA POMOCÍ SKŘÍPCE 



















Tvarování horkým 
vzduchem (foukaná) 

• Tvarování horkým vzduchem – foukaná 
ondulace je v posledních letech hojně 
používanou technikou vodové ondulace. Tento 
způsob úpravy je mořný u všech délek vlasů 



Postup foukané ondulace 

• Foukanou ondulaci začínáme od krční partie. 
Vlasy si oddělujeme ve vodorovných úsecích 
po pěšinkách, oddělíme asi 2cm. široký 
pramen přes celou šíři vlasů. Tento pramen 
necháme volně, ostatní vlasy sepneme do 
skřipce. 



Postup foukané ondulace 

• Fén držíme v pravé ruce, kartáče v levé. 
Nejprve zvedneme vlasy pomocí kartáče od 
hlavy, vytvoříme tzv. náčesek  

• Foukání vlasů u kořínků (vytvoření náčesku) se 
provádí proto, aby se docílilo velkého objemu 
vlasů od kořínků nebo, aby se zdůraznily 
některé části účesu, např. pěšinka. K vysoušení 
náčesku se pouýívá půlkulatého nebo kulatého 
kartáče. 



Postup foukané ondulace 

• Po vysušení a vytvarování náčesku natáčíme 
vlasy na kulatý kartáč a neustálým protáčením 

kartáče v pramenu vlasů vlasy vysušujeme a 
tvarujeme podle velikosti kartáče 

Velikost kartáče je rozhodujícím a důležitým 
faktorem při tvorbě foukané ondulace. Větší 

kulaté kartáče dosahují velkého objemu, menší 
kulaté kartáče dosahují sice menšího objemu, 

ale většího zvlnění. 



Techniky foukání 

Dle typu kartáče – Malé 

                                 Střední 

                                 Velké 

Kulaté 

Polokulaté 

Dle držení úhlu ( stejné jako u natáčení na 
natáčky) – velký objem vlasů větší úhel – pravý 
úhel a tupý úhel 




