
Podstawy fryzjerstwa kl.II TF 

Temat: Linie we fryzurze. 

 

   Zastosowanie poszczególnych linii we fryzurze wpływa na wrażenie, jakie wywołuje widok 

głowy i twarzy. Linie mogą wydłużać lub poszerzać, łagodzić lub wyostrzać rysy twarzy. Linie 

mogą nadawać charakter poszczególnych stylów we fryzurach.  

Linie konturowe fryzur  

   Na formę fryzury składa się jej wysokość, szerokość i głębokość. Kontury włosów służą do 

nadania fryzurze ostatecznego wyglądu, wyznaczają zewnętrzne i wewnętrzne linie fryzury. 
Kontur zewnętrzny – to zewnętrzne linie fryzury.   
Kontur wewnętrzny – to wewnętrzne linie fryzury. 

 

 



 

 

 

   Kontur zewnętrzny określa kształt głowy i fryzury oraz profil zewnętrzny na karku. Wpływa 

na wysokość, szerokość i ciężar fryzury. Fryzury o dużej objętości pomniejszają twarz 

powiększając jednocześnie głowę. Fryzury rozbudowane na bokach mogą skracać głowę  
i poszerzać twarz. Linia profilu zewnętrznego na karku szczególnie przy fryzurach męskich 

lub przy krótkich fryzurach damskich może mieć prosty lub zaokrąglony kształt. 

 

 

 

  

   Stosowane są również linie łamane. Podstawowe kształty linii łamanych stosowanych na 

linii konturu na karku to: M, W, V.  Kontur wewnętrzny wyznacza linie między twarzą a 

granicą porostu. Za pomocą linii konturowych wewnętrznych możemy wpływać na wrażenie 

twarzy (jej długość i szerokość). Kontur wewnętrzny można podzielić na partie ze względu 

na ich umiejscowienie na głowie. Granica między twarzą a porostem na linii czoła to 

wewnętrzny profil czołowy. Następnie mamy dwa profile wewnętrzne na skroniach, oraz dwa 

profile wewnętrzne przy uszach. Linie konturu wewnętrznego mogą mieć różny przebieg na 

poszczególnych partiach. Na linii konturu wewnętrznego przy uszach stosowane są 

wykończenia w szpic, postrzępione, proste.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Każdy kształt profilu powinien być stosowany przy odpowiednim kształcie twarzy i głowy.   

 

Zadanie 

  

Po przeczytaniu i opanowaniu materiału proszę odpowiedzieć na pytania sprawdzające. 

Odpowiedzi proszę odsyłać w terminie do 30.04.2020r. na adres mailowy edyta.sztor@op.pl 

 

1. Jakie linie występują we fryzurach?  

2. Jakie kontury występują we fryzurach?  

3. Jak przebiega linia konturu wewnętrznego?  

4. Jak przebiega linia konturu zewnętrznego?  

5. Jak można podzielić linie kontury zewnętrznego?  

6. W jaki sposób linie wpływają na wrażenie głowy i twarzy?  

7. Jaki kształt może mieć kontur na karku? 

8. Jakie kształty może mieć kontur wewnętrzny okalający twarz? 
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