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Grzywka niesymetryczna ukośna dwustronna (forma dwóch linii)
Jest to grzywka pośrednia między grzywką wklęsłą a ukośną jednostronną. Po wydzieleniu trójkątnej 
sekcji grzywki włosy sczesuje się po lewej lub prawej stronie, nad łukiem brwiowym w ½ odległości mię-
dzy nasadą nosa a zewnętrzną krawędzią łuku brwiowego (lewego lub prawego) i strzyże palcowaniem 
po wewnętrznej stronie dłoni. Linię brzegową grzywki można wyrównać z wolnej ręki, np. ząbkowaniem.

10. strzyżenia męskie klasyczne (standardowe)
W tym rozdziale omówimy strzyżenia męskie klasyczne, które od kilkudziesięciu lat oznaczają okre-
ślone standardy form i długości włosów. Również zasady ich tworzenia są od dawna ustalone. Długość 
włosów podczas strzyżenia wyznacza się od granic porostu w partii czołowej. Strzyżenie zazwyczaj roz-
poczyna się od partii czołowej, chyba, że technika wymaga inaczej.
Strzyżenie całkowite polega na strzyżeniu włosów maszynką do wysokości 0,1 – 3 mm przy skórze (bez 
cieniowania). Całkowite wygolenie porostu wykonuje się zgodnie z kierunkiem porastania włosów 
i wymaga ono zachowania odpowiednich środków ostrożności.

Strzyżenie krótkie zakłada strzyżenie włosów 
maszynką na wysokości 1-3 mm, z efektem stop-
niowania długości włosów. Włosy w górnej partii 
głowy strzyże się maszynką lub nożyczkami nad 
grzebieniem w formie zaokrąglonej lub kwadrato-
wej do wysokości 3 cm. Włosy przy granicy poro-
stu należy wygolić.

Strzyżenie półkrótkie polega na tym, że dolną część 
porostu – pod linią kapelusza skraca się do długoś-
ci 1-3 mm, cieniując nożyczkami lub maszynką nad  
grzebieniem. Strzyżenie rozpoczyna się z tyłu gło-
wy. Zgodnie z pasmem pamięci strzyże się do lewej 
skroni, a następnie do prawej. Na szczycie głowy, 

pracując od czoła, włosy strzyże się na długość 2-4 cm. W obszarze korony wybiera się separacje pozio-
me, a w miejscu łączenia długości góry i dołu, czyli na linii kapelusza – separacje pionowe. Strzyże się 
włosy pod kątem 90O techniką palcowania. Po nadaniu fryzurze podstawowego kształtu przystępuje się 
do strzyżenia uzupełniającego, które złagodzi formę fryzury. Ostatnim etapem strzyżenia jest korekta 
linii konturowych, tzw. ocyrklowanie.
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