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Zasady nawijania włosów na wałki: 
• w metodzie płaskiej pasmo włosów ma kształt prostokąta, w spiralnej – kwadratu, trójkąta,
• pasmo nie powinno być szersze od wałka, ani grubsze od jego średnicy,
• od metody i kierunku nawijania włosów na wałki zależy ich układanie się we fryzurze,
• szpilka mocująca wałek nie powinna dotykać skóry głowy,
• średnica wałków zależy od planowanej siły skrętu, struktury i długości włosów.

Dobór średnicy wałków zależnie od rodzaju włosów i siły skrętu
Średnica wałka Rodzaj włosów/ siła skrętu Cel zabiegu/ efekt
10-14 mm cienkie, delikatne, krótkie/ mocne loki wyraźnie skręcone

15-24 mm normalne, gęste, sztywne, półdługie  
i długie/ średnie

loki podniesione przy nasadzie, 
mocny skręt

25-35 mm kędzierzawe, puszące się/ słabe naturalne, uporządkowane loki

Przebieg technologiczny nawijania włosów na wałki podczas ondulacji nietrwałej:
• czynności wstępne wykonuje się przed nawinięciem włosów na wałki,
• stanowisko wyposaża się w grzebień do rozczesywania, grzebień ze szpikulcem, wałki o średnicy 

dobranej do długości włosów i oczekiwanego efektu, szpilki mocujące, siatkę do włosów, preparat 
do układania włosów, suszarkę hełmową,

• na włosy nanosi się preparat i podsusza je,
• włosy zaczesuje się do tyłu i zależnie od techniki wydziela się określoną separację. Z separacji 

wyznacza się pasmo włosów dostosowane do wymiarów wałka. Pasmo przed nawinięciem dokład-
nie wyczesuje się od nasady pod kątem zgodnym z kątem nawijania. Należy uważać, żeby końce 
włosów nie załamały się na wałku podczas nawijania. Pasmo powinno się lekko naciągnąć. Wałki 
po nawinięciu mocujemy szpilkami i przykrywamy siatką, 

• włosy na wałkach suszy się i czeka aż ostygną, potem zdejmuje się siatkę, wałki i czesze (układa) 
fryzurę zgodnie z życzeniem klienta oraz utrwala ją lakierem, 

• na koniec porządkuje się stanowisko pracy. 

4.5. Techniki nawijania włosów 
Takie same techniki nawijania mogą wystę-
pować jednocześnie w ondulacji nietrwałej 
i trwałej. W technikach nawijania włosów 
rozróżniamy techniki klasyczne i kreatywne. 
Technika (układ), metoda i kierunek nawi-
jania wpływają na to jak ułożą się włosy. 
 

KlasyCZne TeChniKi nawijania płasKiego

TeChniKa KRZyŻowa (zwana 
też klasyczną) – zaczesujemy włosy 
do tyłu i pośrodku głowy wyznacza-
my pasmo szerokości wałka. Włosy 
nawijamy od końcówek po nasadę. 
Najpierw nawijamy pierwszy rząd od 
partii czołowej do linii karku. I kolej-
no po dwa rzędy w partiach bocznych 
głowy. Włosy zyskują równą objętość 
i układają się na lewo lub na prawo.

TeChniKa CegiełKowa – zacze-
sujemy włosy do tyłu, pierwszy wałek 
lub rząd wyznacza pasmo włosów 
wydzielone nad czołem. Kolejne wał-
ki nawija się w połowie szerokości 
poprzednich wałków. Pasma są nawi-
jane od końcówek po nasadę. Techni-
kę tę polecamy do włosów rzadkich 
i delikatnych, ponieważ nie tworzą 
się przedziałki. 
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