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АЛҒЫСӨЗ

Шаштараз-сәнгер – бұл бұрыннан маңызды болған және әлі де 
маңызын жоймаған мамандық, өйткені ол уақытқа да, дағдарысқа да 
ұшырамайды, шаш сәні адамның тартымдылығының маңызды құрамдас 
бөлігі болып табылады!

Бұл заманауи, сәнді, танымал, өзекті, сұранысқа ие және пайдалы 
кәсіп!

Шаштараз-сәнгер - бұл тек қолданыстағы шаш  үлгілерін жүзеге 
асырып қана қоймай, сонымен қатар әр түрлі күрделіліктегі жаңа шаш 
үлгілері, шаш қию,бояу техникаларын дамытып, модельдейтін маман.

Шаштараз - суретшінің бір түрі, ол жаңа сәнді көпшілікке жеткізеді. 
Оның талғамы жақсы болуы керек және оны өз тұтынушыларына сіңіруге 
тырысуы керек. Бұл, ең алдымен, шаштараз-сән дизайнерлеріне қатысты, 
өйткені олар жаңа шаш үлгілерінің (модельдерінің) жасаушылары болып 
табылады.

Оларды жетілдіру барысында шаштараз –модельерлер  ересек адам 
болсын, бала болсын, тұтынушының ұлттық ерекшеліктерін,олардың  бет 
құрылымының ерекшеліктерін,пішінін, стильдік сезімнің дамуын, талғамын, 
сән бағытын ескере отырып жұмыс жасайды. Сондықтан, қазіргі кезде 
болашақ шаштараздарға сурет салу және эстетика үйретіліп, әр кезеңдегі  
шаштараз және оның тарихымен таныстырылады. Сән дизайнерлері дизайн 
ғана емес, сонымен қатар күрделі шаш үлгілерін де жасайды. Олардың ең 
үздіктері жыл сайынғы біріншіліктерде, тіпті халықаралық жарыстарда 
шеберліктерін көрсетеді.

Бірақ оның басты және негізгі "құралдары" - бұл қиял, заманауи сезіну 
және шебер қолдар.

Адамдармен жұмыс жасау барысында  шаштараз-модельерден 
кәсібилік, шыдамдылық, әдептілік, келушілердің әртүрлі талғамы мен 
талаптарын құрметтеу талап етіледі.. Кейде тұтынушыға көбірек сәйкес 
келетін шаш қиюды немесе шаш үлгісін таңдауда  өз дегеніңізді жасату үшін 
батылдық қажет.

Шаштараз-модельерлер сұлулық салондарында (шаштараздың жоғары 
түрі), қонақүйлерде, театрларда, студияларда және академияларда арнайы 
жабдықталған кабинеттерде жұмыс істейді.
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1-БӨЛІМ. ШАШ ҮЛГІЛЕРІ МЕН ШАШ ҚИЮДЫ МОДЕЛЬДЕУ 
ЖӘНЕ БЕЗЕНДІРУ

Оқу мақсаты:

Осы модульден өткеннен кейін студенттер меңгереді:

1. Шаш үлгілері мен шаш қиюдың эскиздері мен технологиялық 
сызбаларын орындаңыз.

2. Бет пен пішіннің түріне байланысты шаш үлгісін таңдап, 
модельдеңіз және жобалаңыз.

3. Модельдеу құралдары мен әдістерін қолданыңыз.
4. Қазіргі заманғы шаш үлгілері  мен шаш қиюдың стилі мен әдістерін 

талдаңыз.
5. Сәндеу бағыты мен мақсаты бойынша шашты модельдеу.
6. Шаш үлгісінің көмегімен сыртқы келбеттің кемшіліктерін реттеңіз.
7. Құралдар мен құралдарды мақсатына сай қолдану.
8. Клиенттің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әйелдер мен ерлердің 

шаштарын қиюды орындаңыз
9. Шаштың пішінін, құрылымын дұрыс талдай алады.
10. Шаштың шеткі сызығын және оның шаш қиюдағы ерекшеліктерін 

анықтаңыз.
11. Шашты жұқартудың және жеңілдетудің әртүрлі әдістері мен 

түрлерін орындаңыз.
12. Бьюти-индустриядағы сәнді үрдістерді ескере отырып, түрлі 

күрделілік дәрежесіндегі шаш қиюдың түрлерін үлгілеу және таңдау.
13. Төрт негізгі форманы біріктіріп, осы модульді оқу барысында 

алынған барлық білімді қолдана отырып, заманауи, креативті шаш үлгілерін 
жасаңыз.
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Алдын ала қойылатын талаптар:

Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер мыналарды білуі 
керек:

1. Кәсіби қызметтегі санитария және гигиена ережелері.
2. Шаш пен шашты кесуге қажетті құралдармен және материалдармен

танысыңыз.
3. Шаш пен шаш қию туралы жалпы ақпаратты зерттеңіз. Негізгі

элементтермен және осы қызмет түрлерін орындау кезеңдерімен танысыңыз.

Қажетті оқу материалдары:

Мультимедиялық проектор, ноутбук, компьютер, арнайы оқу 
құралдары. Шаш үлгілері, шаш қию  және сәндеу үлгілері бар портфолио.

Сән журналдары. Шаштар мен шаш қиюға арналған манекен басы. 
Дәптер, қалам, қарындаш, түрлі түсті маркерлер, пластилин.

Шаш үлгілері, шаш қию және сәндеуді орындау үшін қажетті 
материалдар мен құралдар: арнайы жұмыс киімдері, аксессуарлар.

КМ 08.Шаш үлгілері мен шаш қиюды 
модельдеу және безендіру.
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КМ 09. Негізгі постижер жұмыстарын 
орындау.
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Кіріспе

«Шаш үлгісі мен шаш қиюды модельдеу және көркем безендіру»
бөлімі шаш үлгілері мен шаш қиюды модельдеудің, көркем безендірудің 
негізгі заңдары мен кезеңдерін ашып көрсетеді.

Шаш сұлулығы - бұл әйел сұлулығының маңызды құрамдас бөлігі! 
Әрбір адам өзінше әдемі, тек оның сұлулығын көрсететін құралдарды 
пайдалану керек. Шаштараз өнері, әлемдегі ең көне өнерлердің бірі. 
Ғасырлар, мыңжылдықтар өтті. Бір мәдениет басқасын алмастырды, жаңа 
діндер ескі нанымдарды алмастырды, бірақ шаш күтімі өнері кез келген 
жағдайда мемлекеттер мен мәдениеттердің шекараларын басып өтіп, ата-
бабалардан ұрпаққа өтетін мұра болып жетті.

ХХІ ғасыр шаштараз өнеріне үлкен жетістігімен келді! Ал бүгін шаш 
жасау өнерінде мүмкін емес нәрсе жоқ. Шаштараз-сәнгердің басты міндеті -
өз ісінің маманы болу,теорияны жұмыстың тәжірибелік бөлігімен шебер 
үйлестіру

• Шаштараз жұмыстарын орындау үшін құрылғыларды таңдауды 
дәйектеңіз

• Адамның анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып, шаш 
қиюдың немесе шаш үлгілерін дұрыс нұсқасын таңдаңыз

• Сән дамуындағы заманауи тенденцияларды біліңіз және шаштараз 
жұмыстарын орындау кезінде оларды шебер пайдаланыңыз

• Классикалық шаш қию немесе шаш үлгісі негізінде сәнді бейнелер 
жасаңыз

Бағдарламаның бұл бөлімі теориялық бөлімді және тапсырманы 
тәжірибелік негізде орындауды қамтиды. Шаштараз жұмыстарын жүргізу 
кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері қарастырылады. Сән әлеміндегі 
заманауи бағыттарды ашады. Тұтынушының  жеке ерекшеліктеріне сай 
жасалған заманауи әйелдер мен ерлердің шаш қиюы және шаш үлгілері. 
Заманауи шаш қию операциялары. Әйелдер мен ерлердің шаш үлгілері  мен 
шаш қиюдың технологиясы және модельдерін жасау, операциялар реттілігі. 
Шаш қиюдың  технологиялық әдістері. Шаш қию  пен шаш үлгілерінің 
конструктивті шешімін талдау.

«Шаш үлгісі мен шаш қиюды үлгілеу және көркем безендіру» бөлімі 
шаштар мен шаш қиюды модельдеудің, көркем безендірудің негізгі заңдары 
мен кезеңдерін ашып көрсетеді. Пәнді оқығаннан кейін білім алушылар: шаш 
үлгісі мен шаш қиюдың эскиздерін жасауды, шаш қиюды үлгілеуді және 
рәсімдеуді; қазіргі заманғы шаш үлгілерінің стильдері мен әдістерін 
талдауды; стильдік бағыты мен мақсаты бойынша шаш үлгілерін 
модельдеуді; шаш үлгісімен және шаш қиюмен сырт келбетінің 
кемшіліктерін түзетуді; жабдықты, құралдар мен құралдарды мақсаты 
бойынша қолдануды үйренеді.
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1.1. Шаш үлгілерінің  эскиздері мен технологиялық 
сызбалары.Негізгі талаптарды анықтау және шаш үлгісін жасау.

Шаш үлгілерінің эскиздерін жасау әр шебердің шығармашылық  
дамуының бастауына ықпал етеді. Шаштараздың гүлдену кезеңінде, ерте 
рококо кезеңінде шаштараз академиясы ашылды, онда шаштараздың жұмысы 
суретшінің жұмысымен теңестірілді. Эскизді жасаған кезде бастың, 
тұлғаның, шаштың жеке бөліктерінің пропорциясын дұрыс жеткізу керек. 
Бастың бет бөлігі шартты түрде шаш сызығынан қасына дейін, қастардан 
мұрын түбіне ,мұрын түбінен иек түбіне дейінгі үш бірдей бөлікке 
бөлінеді.Шаштар жиынтығын жасау үшін эскиздерді алдын ала әзірлеу 
қажет, элементтер тұтастығындағы шаш орналасуында қателіктер болмас 
үшін, сонымен қатар коллекцияның тұтастығы үшін киім, макияж және 
жалпы суреттердің эскиздері жасалады.

Эскиз (франц. esquisse), көркем шығарманың немесе оның жеке 
бөлігінің идеясын белгілейтін алдын ала жобалау. Эскизде композициялық 
құрылыс, кеңістіктер, жоспарлар, болашақ жұмыстың негізгі түс 
қатынастары көрсетіледі. Эскиздердің графикалық, көркемдік және мүсіндік 
түрлері бар; әдетте  еркін орындау тәсілімен ерекшеленеді, бірақ оларды 
егжей-тегжейлі қарастыруға да болады. Ірі суретшілердің 
шығармашылығында эскиздер көркемдік құндылыққа ие және тек дайындық 
қана емес, сонымен қатар тәуелсіз сипатқа ие болуы мүмкін.

Кез келген жиынтықты жасау модельдеу процесінен басталады. 
Дизайнер өз жұмысының соңғы нәтижесін, тіпті жиынықтағы шаш үлгісі 
жасалмас бұрын да нақты түрде елестете білуі керек. Дизайнердің санасында 
кескіннің пайда болу процесі өте күрделі, көбінесе бұл белгілі бір 
тақырыптағы бір емес, бірден бірнеше бейненің пайда болуы. Дизайнердің 
шығармашылық жоспары жиынтық эскиздік жобасында көірініс тапқан.

Шашты модельдеу кезінде, ең алдымен, эстетикалық мақсат пен оның 
функционалдығы анықталады. Осыған байланысты, әр жағдайда 
шығармашылық процестің өзіндік ерекшеліктері болады, өйткені шаштың 
мақсаты оның пішінін талап етеді, шашты бейнелі түрде ашатын қажетті 
пішінді таба білу дизайнердің маңызды міндеті болып табылады, сондықтан 
жұмысқа кірісе отырып, дизайнер көркем бейнені анықтауға тырысады.

Шашты модельдеу принциптері. Сурет.
Шаштараз-сәнгер алдымен бас нобайындағы дағдыларды игеруі керек. 

Шаш үлгілерінің эскиздерін салу әр шебердің жұмысында шығармашылықты 
дамытуға ықпал етеді. Шаштараз өнерінің гүлдену кезеңінде, ерте рококо
дәуірінде шаштараз академиясы ашылды, онда шаштараздың жұмысы 
суретшінің қызметімен теңестірілді.Итальяндық ұлы суретші Микеланджело 
айтқандай, «сурет - кескіндеменің барлық түрлерінің қайнар көзі және жаны, 
барлық ғылымның тамыры».
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1.1-сурет. Бастың эскизі

Эскиз жасау (эскиз) (1.1-сурет), бастың, беттің, шаштың жеке 
бөліктерінің пропорцияларын дұрыс беру керек.

1.2- сурет . Бастың бет бөлігі

Бастың бет бөлігі шартты түрде теңдей үш бөлікке бөлінеді: шаш 
сызығынан қасқа дейін, қастан мұрынның түбіне дейін және мұрынның 
түбінен иектің түбіне дейінгі аралық (1.2-сурет)

Қас жоталарынан мұрын түбіне дейінгі сегмент, өз кезегінде, тағы тең 
үш бөлікке бөлінеді: біріншісі (қас жоталарынан) және екінші бөлігі 
арасында көздің және көз жасының бұрыштарын кесіп өтетін көздің кесу 
сызығы өтеді. Мұрын түбі мен иек түбі арасындағы сегмент те үш бірдей 
бөлікке бөлінеді: бірінші және екінші жолдар арасында ауыздың орта 
сызығы, оны көбіне еріннің кесу сызығы деп атайды. Көздер арасындағы 
қашықтық көздің еніне (мөлшеріне) тең. Құлақтың биіктігі мұрын 
ұзындығына тең (1.3-сурет)

1.3- сурет. Құлақтың биіктігі мұрынның ұзындығына тең
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Ежелгі суретшілер үшін бастың пропорционалды бөлінуінің бұл 
заңдылықтары Сұлулық каноны болған.Шаш сызығы шаш тамырларының 
түбінен өтеді (қабыршақ). Кейде бұл жерде маңдай сүйегінде аздап биіктік 
байқалады (1.4-сурет).

1.4-сурет.  Шаш сызығы

Қас жоталарының сызығы қастың шығыңқы бөлігі бойымен көзүсті 
нүктелері арқылы өтеді.

Көзді кесу сызығы мұрын үстінен және уақытша және бет сүйектерінің 
тігістерінен өтеді.Мұрынның негізгі сызығы бет сүйектері мен мұрын 
тамырының түбінен өтеді.Иек асты сызығы- төменгі жақтың доғасы 
жиегінде. Көздің және ауыздың кесу сызығының орналасуы бастың 
анатомиялық құрылымының заңдылықтарына сәйкес анықталады. Егер қас 
сызығынан мұрын түбіне дейінгі арақашықтық теңдей үш  бөлікке бөлінсе, 
онда жоғарыдағы екінші сызық көз кесіндісінің сызығына сәйкес келеді. Егер 
беттің төменгі бөлігі иектен мұрын түбіне дейін үш бірдей бөлікке бөлінсе, 
онда жоғарғы бөлігі мұрын түбінен ауыз сызығына дейінгі қашықтыққа тең 
болады.

Көздер арасындағы қашықтық көздің еніне тең, яғни көздің бір 
бұрышынан екіншісіне дейінгі кесу сызығын теңдей үш  бөлікке бөлуге 
болады. Мұны білу өте пайдалы болмақ, өйткені біздің көзіміз жиі 
қателеседі, тек компаспен өлшегеннен кейін ғана дәлдікке көз жеткізуге 
болады. Құлақтың биіктігі мұрын ұзындығына тең, яғни құлақ қас сызықтары 
мен мұрын түбінің арасында орналасқан.

Барлық конструктивті сызықтар - қас сызықтары, мұрын мен иек 
негіздері, көз бен ауыздың бөліну сызығы - бір-біріне параллель. Басты 
бөлудің бұл заңдылығы суретшіге модельдің негізгі пропорциясы мен 
сипатын дұрыс түсінуге көмектеседі.

Бастың негізгі ережелерін (бұрылыстарын) қарастырамыз.
Бас кескінін алдыңғы жағынан салу (фронталды)
1.Пішін сызығы – басты  теңдей екі және симметриялы бөліктерге 

бөледі. Сондықтан бастың симметриялы формаларын – маңдай,бет 
сопақшасы, мұрын, ерін, иек – бір уақытта оң және сол жақ бөліктерді салу 
керек. Үстіңгі доғалардың сызықтары, мұрын негізі, иек, көздің және 
ауыздың бөліну сызықтары – түзу және көлденең орналасқан.
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Ауызды бөлу сызығы жоғарғы және төменгі еріннің шекарасынан өтіп, 
олардың бұрыштарына тиеді.

2.Бастың алдыңғы бөлігінің астынан қарағандағы көрінісі.
Бастың бейнесін қырынан салу кезінде (қысқартуда) қас үстіндегі 

доғалардың құрылымдық сызықтары, мұрын мен иектің негіздері 
дөңгелектеніп, ұштары жоғары қаратылған болуы тиіс. Құлақ сызығы 
мұрынның түбінен төмен түседі. Үстіңгі доғалардың төменгі аймақтары, 
сондай-ақ мұрын мен иектің төменгі жазықтығы ашылады (көрінеді). Көзді 
кесу сызығы мұрынның төбесіне түседі. Пішін сызығы түзу қалады.

3.Бастың алдыңғы бөлігінің жоғарыдан қарағандағы көрінісі
Қас жоталарының құрылымдық сызықтары, мұрынның, иектің, көз 

және ауыз бөліктері дөңгелектеніп, шыңдарымен төмен қарайды.Құлақтың 
сыртқы бөлігінің төменгі жағы мұрынның түбінен жоғары болады.

Мұрынның төменгі аймағы, қастың және иектің төменгі бөліктері 
жасырылған. Пішін сызығы әлі де түзу қалпында болады.

Үш ширек бұрылыста бастың суретін салу:
1. Сурет салушының көз деңгейінде бастың орналасуы.
Беттің алдыңғы бөлігі перспективада көрсетілуі керек (жартысы үлкен 

қысқартуда, екіншісі кішірек). Алайда бастың алдыңғы бөлігі (оң және сол 
жақ жартысы) бір уақытта және симметриялы түрде бейнеленуі керек.Пішін 
сызығы сәл қисық. Қас жоталарының құрылымдық сызықтары, көздің, 
мұрынның негізі, ауыздың және иектің негізі түзу және көлденең орналасқан.

2. Бастың суретшінің көз деңгейінен жоғары орналасуы.
Бастың үш ширек бұрылысымен оның пішіні қатты өзгеріске түсіп, 

құрылымдық сызбаның түрі де ауысады. Жаңадан бастап жатқан суретшілер 
мұны ескермегендіктен болашақта көптеген қателіктер жібереді: олар бастың 
бір бөлігін біздің көзіміздің деңгейінде, ал екіншісін бұрыштан салады. 
Нәтижесінде оларда кері перспектива пайда болады, ара қашықтығы қас 
доғасының түбіне дейінгі жаққа қарай алыстан  көру мүмкіндігі көбейеді. Бұл 
жағдайда пішін құлдырай бастайды.Бұл позицияда көрерменге қарайтын бет 
бұрышы (маңдай шеті,самай сүйегі т.б.) әрдайым алыс болады, бізге жақын 
көз әрқашан алыс жақтан жоғары болады, ал қас доғаларының сызықтары, 
көздің бөліну сызығы, мұрынның негізі және ауыздыңбөліну сызығы бізден 
алыстаған сайын төмендейді.Пішін сызығы қисық орналасқан. Қастың, 
мұрынның және иектің төменгі аймақтары айқын көрінеді. Мұрынның ұшы 
мұрынның негізгі сызығынан жоғары орналасады.

3. Бастың суретшінің көз деңгейінен төмен орналасуы
Қасүсті доғаларының, көз бөлігінің,мұрынның, еріннің және иектің 

құрылымдық сызықтары дөңгелек пішінді және олардың ұштары төмен 
қаратылған. Мұрынның ұшы мұрынның түбінен төмен орналасқан.Эскиз 
бойынша  жұмыс жасау барысында бөлшектерге назар аудармау керек. 
Беттің жеке бөліктеріне тиесілі пропорцияларын және шаштың негізгі 
сызықтарын түсіру әлдеқайда маңызды болып табылады. Сондықтан, 
мысалы, көздің контурын көрсетіп,ауыздың сызығын белгілеу жеткілікті.
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Шеберліктің артуымен тек эскизді ғана емес, сонымен қатар 
шаштың барлық бөлшектері мен нəзік нюанстарын қағазға түсіру 
мүмкіндігі пайда болады.

Шаш үлгісінің дизайны қазіргі заманда кеңінен дамыды. Стильдер 
әртүрлі болады. Шаштар-бұл мүсінмен байланысты пішінді жұмыс. Шаш 
жасау процесінде пропорцияларды, пішінді, түстерді, орындалған жұмысты 
жобамен салыстырып, бірнеше рет тексеру қажет. Бұл бастапқы дизайнды 
дәлірек әрі қатаң сақтауға мүмкіндік береді. Жаңа шаш үлгісін жасаудың 
бірнеше кезеңдері бар, олардың әрқайсысы бұл процесті шығармашылық 
кезеңге жатқызуға мүмкіндік береді.

Болашақ образ туралы ойлау - бұл ойша жобалау процессі. Шаштараз 
— сәнгер адам бейнесін, оның ерекшеліктерін, мінез- құлық пен киімнің 
жалпы стилін  алдын ала елестетеді-мұның бәрі шашты анықтап, сақтап, 
құрылымын күшейтеді: мысалы, динамикалық мінез-құлықты, 
қозғалыстардың жандылығын атап өту керек. Жоспарланған шаш үлгілерінің 
түрі заманауи шашты жасауға түрткі болған ескі шаш үлгісіне ұқсас болып 
келуі мүмкін.

Ішкі образ дизайнердің басында дүниеге келген кезде, сіз оның кескінін 
қағаз бетіне түсіріп бастай аласыз. Шаш үлгісі белгілі бір көлемде ұсынылуы 
керек, сондықтан оны бірнеше жағынан бейнелеу керек:алды, бүйірі және 
артқы көрініс. Сонымен қатар, шаш үлгісінбас, бет және жалпы фигураның 
пропорцияларының көлемімен байланыста қарау керек.Жобаның көркемдік 
бөлігін орындағаннан кейін, жұмыс мүсіншінің жұмысына яғни көлемдік-
кеңістіктік шығармашылыққа ұқсас болған кезде ғана тәжірибелік бөлімді 
бастауға болады. Бірақ жұмыстың осы кезеңінде де сурет өз рөлін әлі 
аяқтаған жоқ!

Шаш үлгісін жасау процесінде пропорцияларды, пішінді, түстерді, 
орындалған жұмысты жобамен салыстыруды бірнеше рет тексеру қажет. Бұл 
бастапқы дизайнды дәлірек және қатаң сақтауға мүмкіндік береді.

1.1.1. Шаш үлгісі туралы жалпы ақпарат

Шаш үлгісін модельдеу және безендіру — бұл шашты кесу, сәндеу, 
бұйралау немесе бояу арқылы шаштың жаңа формасын жасаудың 
шығармашылық процесі. Стиль мен талғам сезімін дамыту, жаңа модельдің 
тұтас бейнесін жасау және алынған білім арқылы шаш үлгісін безендіру 
туралы  біз осы еңбекте айтатын боламыз. Шаш үлгісін модельдеудің бүкіл 
шығармашылық процесі шаштың сәнін мұқият зерттегеннен кейін 
көргендерінің және тәжірибелерінің әсерінен жасалады. Белгілі бір шаш 
үлгісін жасау идеясы қажетті шығармашылық материалды алу нәтижесінде 
пайда болады. Идея біртіндеп көркем образға айналады. Модельдеу кезінде 
көптеген факторларды ескеру қажет. Тұтынушымен ең алдымен шаш қию 
немесе шаш үлгісін,стилін,күндеілкті өмірде қалай сәндеуге болатындығын 
талқылау қажет.  Сонымен қатар, сіз шаштың сыртқы түріне, бастапқы 
ұзындығына және сапасына назар аударуыңыз керек. Егер шаш үлгісі дұрыс 



15

таңдалған болса, онда оның көмегімен сіз адамның сыртқы түріндегі және 
бас формасындағы көптеген кемшіліктерді жасыра аласыз. Дұрыс таңдалған 
шаш үлгісінің басты артықшылығы - адамның даралығын ерекше атап 
көрсету мүмкіндігінде.

Шаш үлгісін таңдау- өте күрделі және жауапты мәселе, өйткені оның 
көмегімен сіз  кемшіліктерді жасырып, артықшылықтарды көрете аласыз, өз 
алауыңыздағы имидж  бен стильді қалптастыра аласыз. Шаш үлгісі- белгілі 
бір жолмен безендірілген және сәнделген, бұйра немесе кесілген шаш.

Шашты таңдау белгілі бір білімді, қиялды, талғам мен дағдыларды 
қажет етеді. Шашты таңдау белгілі бір адамның жеке ерекшеліктерін ескере 
отырып жүргізілуі керек: бастың құрылымы, шаштың құрылымы мен түсі, 
физикасы, жасы, стилі, бейнесі, кәсіби қызмет түрі

1.1.2. Сән және модельдеу міндеті

Шаштараз өнерінің тарихи дамуы мен жетілуі, бір жағынан, дәуірдің 
жалпы стиліне, екінші жағынан сәнге байланысты. Дәуір стилінің негізгі 
бағыты бейнелеу өнері (кескіндеме, графика, мүсін, сәулет) мен қолданбалы 
өнерге тән көркемдік принциптердің бірлігінде көрінеді.

Өнердегі стиль – бұл өнердің идеялық мазмұнының бірлігіне 
байланысты бейнелі жүйенің, көркемдік өрнектің құралдары мен әдістерінің 
тұрақты ортақтығы. Шаш үлгісі- қолданбалы өнердің бір түрі, сондықтан 
оның стилі қолданбалы өнердің басқа түрлерімен қатар белгілі бір дәуір 
стилінің жалпы бағытын білдіреді. Мысалы, Қайта өрлеу дәуірінде белсенді, 
жігерлі, ойлы адамға қызығушылық пайда болған кезде, ханымдар кекілдерін 
қиып қана қоймай, керісінше маңдайының биіктігін баса көрсетуге тырысып, 
шаштың бір бөлігін қырып тастады. Шаш үлгісінің бір стилінде өзгерістерге 
ұшырай отырып белгілі бір талғамға.ортаға байланысты жаңа сән үлгілері 
пайда болады, бұл өмірдің немесе мәдениеттің кез-келген саласында белгілі 
бір талғамның қысқа үстемдігі деп түсіндірілді.

Бүкіл дәуірлерді,мемлекеттерді қамтитын тарихи стильдерден 
(барокко, рококо және т.б.) сәннің ерекшелігі өнердің барлық дәуіріндегі 
көркемдік белгілерін біріктіреді және белгілі бір ортада пайда болып, ұзақ 
уақыт болады. Сәнді адам түрінің сыртқы көрінісінің бір белгісі-костюм. 
Оған қатысты шаш үлгісі бағынышты сипатқа ие яғни шашты таңдау 
көркемдік кескінге байланысты, оны анықтау белгілі бір костюмге де 
қатысты болады. Демек, киімнің өзгеруімен шаштар да өзгереді.

Тарихи стиль тұтастай алғанда көркемдік белгілердің бірлігімен 
сипатталады, сондықтан кез келген сән циклінде эстетикалық идеалды 
анықтауға бағытталған өзіндік белгілер жүйесі (сән жүйесі) бар және циклдің 
өзгеруімен бүкіл сән жүйесі өзгереді. Сәннің жалпы құрылымына кіретін 
қолданбалы өнер нысандары форма мен мазмұнның бірлігімен сипатталады, 
ал формасы мазмұнға байланысты. Мазмұн дегеніміз-тақырыпқа, бұл 
жағдайда, шаш үлгісіне қойылатын мақсат, қолдану, эстетикалық талаптар. 
Адам санасы, қажеттіліктері мен мәдениеті үнемі өзгеріп отыратындықтан, 
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адамның іс-әрекетіне байланысты қолданбалы өнер объектілерін пайдалану 
да өзгереді, яғни.мазмұны өзгереді, ал мазмұны өзгерген сайын форма сөзсіз 
өзгереді. Осылайша біз сән ретінде қабылдайтын процесс жүріп отырады.  
Сәннің толықтай байқалатын моделі - шаш.

«Модель» сөзінен (яғни үлгі) «модельдеу» термині пайда болған, бұл 
модельдерді құру процесін білдіреді; осы модельдерге сәйкес шаштараз 
мамандары әртүрлі мақсаттарға арналған шаш үлгілерін жасайды.Бүгінгі 
таңда "модельдеу" ұғымы кеңірек түсіндірілуде және  ол тек модельдерді 
құру процесін ғана емес, сонымен қатар кез келген сипаттамалық (мүмкін, 
әсіресе сәнді) бөлшектерді қолдана отырып, оның әртүрлі нұсқаларының 
моделі негізінде дамуды, сонымен қатар үлгіні немесе фотосуретке сәйкес 
қайта құру(қайта құру) процесін білдіреді (сурет пен фотосурет әрқашан шаш 
бөлігінің бейнесі болып табылады).

Шашты модельдеу келесі міндеттерді шешеді:
• халықтың түрлі әдемі шаш үлгілеріне деген қажеттіліктерін 

қанағаттандыру, адамның еңбек және басқа да қызмет түрлеріне (спорт, 
демалыс және т. б.) жауап беретін жаңа шаш үлгілерін әзірлеу.);

• насихаттау негізінде адамдардың талғамын тәрбиелеу және дамыту 
• көркем безендірілген шаш үлгісі;создание демократичной моды;
• сән және стиль бағыттарын дамыту.
Сәннің шаш үлгісін модельдеуге әсері 
Сәннің шашты модельдеуге әсері. Шаштың дамуы, олардың өзгеруі 

стиль мен сәнге байланысты.  Сән дегеніміз - белгілі бір уақыт аралығында 
өмір сүретін  мәдениеттің сыртқы формаларына қатысты жалпыға бірдей 
танылған көзқарас.Шаштараз-модельердің кәсібилігі оған сән тенденциялары 
мен киім, жиһаз, зергерлік бұйымдар, интерьер заттарындағы өзгерістерді, 
яғни қолданбалы және басқа да өнер түрлерінің эволюциясын үнемі 
қадағалап отыруына көмектеседі. Олар біздің өміріміздің даму процестерін 
көрсетеді.

Шаштараз-модельер жаңа сән трендінің негізгі ерекшелігін, бүкіл 
тұжырымдаманы айқындайтын және болашақ модельден шабыт алатын 
жалпы идеяны анықтауды үйренуі керек. Жұмысқадеген  мұндай көзқарас 
оның жұмысының бастауы болады және уақыттың эстетикалық идеалына 
сәйкес келетін костюммен ансамбльдің қажетті элементтері болып 
табылатын шаштың жаңа формаларын жасауға мүмкіндік береді.Сән 
адамдарға өздерінің жеке ерекшеліктерін көрсетуге кедергі келтірмейді, ол 
бір бағытта дамымайды, сонымен қатар олардың жаппай сипатына 
қарамастан бірқатар формалардың, силуэттердің, стильдердің қатар өмір 
сүруіне мүмкіндік береді. Стильдік ерекшеліктердің болуы, формалардың 
әртүрлілігі сән әсерін ұзартуға және кеңейтуге мүмкіндік береді және 
осылайша мүмкіндігінше көп адамды қанағаттандырады.

Шаш – бұл адамдар үшін ең  табиғи безендіру түрі. Жақсы сәнделген 
және тарақпен өңделген шаш  адамның сұлулығына айқындап, кемшіліктерін 
жасырады.Сән тарихи стильмен салыстырғанда өзгермелі және тұрақты емес, 
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ол  үнемі өзгеріп отырады және оған  толықтырулар енгізіледі. Тарихи шаш 
үлгілері  әрқашан анықтамалық модель ретінде қолданылады  және қажет 
болған жағдайда әрдайым максималды дәлдікпен жасалады.

Біз бүгінде 80-жылдардың сәні қайта оралды деп айтып жатамыз және 
бұл шартты, яғни заманауи сәнде ол сол кездегі сәнді силуэттерге ұқсас негіз 
немесе форма ретінде пайдаланылатынын немесе 80-жылдар стилінің 
идеалын еске түсіретін басты образ болып табылатындығын түсінеміз. 

Әрбір жаңа сән өзіндік бағытты жүзеге асырады, кейде ол мүлдем 
қарама-қарсы болып келуі  мүмкін яғни  бұрынғы сән стиліне мүлдем 
ұқсамайды, бұл оның одан әрі дамуына алғышарт ретінде қызмет етеді. .Жеке 
модельдеу барысында сән интерпретациясы туындайды. Қоғамда модельдің  
түрлі өзгерістерге ұшырау ықтималдылығы да кездеседі.

Біріншіден, бұл біршама жеңілдетілген, өйткені тұрмыстық жағдайлар 
шашқа, мысалы, оның беріктігіне байланысты түрлі талаптарды қажет 
етеді.Екіншіден, модельдің әртүрлі өзгеруіне әсер ететін көптеген факторлар 
бар, нәтижесінде жаңа, кейде ерекше формалар пайда болады. Бұл фактілер 
шаштараз-модельердің назарынан тыс қалмауы керек, олар сәнді дамыту 
және жаңа шаш үлгілерін жасаудың негізгі көзі болып табылады.Осыдан 
кейін, шаштың материал ретіндегі ерекшеліктерін ескере отырып, қажетті 
технология жасалады. Осылайша, жалпы алғанда, жаңа модель пайда болады. 
Модельдерді біртіндеп өзгертудің бұл жолы эволюциялық деп аталады және 
ол бір сән циклінде шаш үлгісінде жұмыс істеуге тән. Цикл аяқталған кезде, 
жаңа сән пайда болады, ол бұрынғыдан мүлдем бас тартады (мұндай сапалы 
секіріс революциялық деп аталады), және бұл жағдайда дизайнер қоғамдық 
санадағы өзгерістерді ерекше сезінуі керек. Шаш үлгілерін жасау барысында 
оларды модельдеуде шетелдік тәжірибе де қолданылады. Мысалы, жапон 
шаштарына келгенде, ең алдымен, бума ұсынылады(1.5-сурет).

1.5 –сурет.  Жапондық стильдегі шаш үлгісі

Бұл құбылыс қайтымды сипатқа ие. Осылайша, модельер жұмысының 
негізінде күнделікті өмірде көптеген ұсақ өзгерістерді көру және сүзгілеу, 
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танымал, жаңа, бүгінгі таңда тұтынушыға ұнайтын нәрсені таңдау және 
заман талаптарына сәйкес келетін жаңа идеяны алу мүмкіндігі жатыр.

Әрбір өркениетті елде басқа ұлттық мәдениетке деген  қызығушылық 
болады.  Мысалы,"Битлз" ағылшын ансамблі әншілерінің шаш ұзындығы, 
жапон кимоносы, джинсы, орыс сарафаны, қой терісі мен етік, бір кездері 
халықаралық сәннің назарында болған киім, аяқ киім, шаштараз-сәнгерлердің 
қызығушылығын тудырды және модельдеудің жаңа бағыттарының пайда 
болуына негіз болды. Сондықтан "жапон мотивтері", "орыс стилі" және т. б. 
халықаралық модельдеуде олар бұрыннан іскерлік терминдерге айналды, ал 
оларды белгілі бір (ұлттық) атрибуттардың шаш үлгілерін жасау кезінде 
қолдану нормаға айналды.

1.1.3. Шаштың негізгі элементтері

Біз, әдетте, шаштараз жасаған кескінді толық  қабылдай алмаймыз. Ал 
кәсіпқойлар шашты жеке бөлшектерге "бөлуге" қабілетті. Шаш элементтері: 
толқын, кекіл, шаш бөліктері белгілі бір шашты танымастай өзгерте алады. 
Шаш үлгісін жасау кезінде шаштараз стандартты элементтер жиынтығын 
пайдаланады. Нағыз шеберлік- ерекше және стильді шаш үлгісін жасай 
білуінде. Бірақ эксперименттерді бастамас бұрын, шаштың негізгі 
элементтерін жақсы меңгеру қажет. Сонымен, шаштың қандай элементтері 
бар және олар нені білдіреді? Шашты сәндеудің негізгі тоғыз түрі бар: букли, 
ролик, толқын, тәж, бұйра, тоқу (өру), бөлу, қабық,кекіл

Бөлу – бұл шашты шаш үлгісін жасауда немесе сәндеуде бір-біріне тең 
немесе тең емес бөліктерге бөлетін сызық. Классикалық бөлу маңдайдың 
ортасынан бастың ең жоғарғы нүктесіне дейін созылады.

Бөлу түрлері:
Тіке бөлу – шашты екі тең бөлікке бөледі, маңдайдың ортасынан 

бастың ең жоғарғы нүктесіне дейін созылады. Бастағы барлық бөліктер 
шашты модельдеуге шексіз мүмкіндіктер береді. Бөлуді өзгерту үшін 
тарақтың бір минуты мен бірнеше қозғалысы жеткілікті. Шаштың әр түрін 
кез-келген шаш үлгісінде қолдануға болады. Ерекшелік-бұл шашты тегіс 
тарайтын адамдар. Бөлу түрін өзгерту арқылы сіз қатаң шашты нәзік және 
керісінше өзгерте аласыз (1.6-сурет).
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1.6-сурет. Тіке бөлу

Бүйірлік бөлу – шашты екі тең емес бөлікке бөлетін сызық. Ол бастың 
сол немесе оң жағына айтарлықтай ығысумен орналасқан. Бүйірлік киім-бұл 
сирек кездесетін немесе жеткіліксіз шаштары бар адамдар үшін нағыз 
құтқару. Бүйірлік бөлуде шаштың көп бөлігі бір жағына таралады, ал шаш 
қосымша көлемге ие болады (1.6-сурет)

1.7 -сурет. Шашты бүйірлік бөлу

Пішіндік бөлу– әртүрлі сызбаларды құрайтын бірнеше түзу 
сызықтардан тұрады (Сурет. 1.8).

1.8- сурет.Пішіндік бөлу
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Толқын-тегіс иілісі бар және екі жағынан тәждермен шектелген шаш 
үлгісі.Тәжі-толқынның бағытын керісінше өзгертетін ең жоғары толқын 
нүктесі. Тәжі кең және тар, биік және төмен болуы мүмкін. Ұсынылған 
толқын ені 2 см, кең толқындар 5-6 см. тәждер неғұрлым жоғары болса, 
соғұрлым шаштың тозуы соғұрлым ұзақ болады. Беттің орналасуы бойынша 
толқындар шығыңқы толқындар болуы мүмкін - бетке бағытталған және 
шаштың шеткі сызығынан асып түседі, ал кері толқындар-беттің бағыттары 
болады. Бөлуге қатысты толқындар көлбеу болады.Олар бөлуге 45 градус 
бұрышта орналасқан, түзу сызықтар - бөлуге параллель, ал көлденең —
толқынның бағыты перпендикуляр.

.

1.9- сурет. Кері және шығатын толқындар

Бұйра толқынды шаш үлгісі- түтікше бұйраланған шаш тұтамдары. 
Басына қарай бұйралар тік бұйралар, көлденең, түсетін бұйралар - олардың 
ұштары ортасынан спираль түрінде түседі, мұндай бұйраларды орындау үшін 
сізге 20-25 см ұзын шаш қажет.

Бұрау технологиясы бойынша жасалған бұйралар:
• жоғары қарай бұралған, бұл шаш үлгісіне жеңілдік пен серпімділік 

береді;
• төмен қарай бұралған, бұл әртүрлі шашты жасауға мүмкіндік 

береді, кішкентай бұйраларды бұйралау ұсынылады, сондықтан шаш үлгісі 
қызықты болады;

• сегіз, жартылай фигура, бұл әдіс ұзын шашқа қолданылады, бұйра 
серпімді және қатты болады (Сурет.1.10).
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1.10 –сурет. Бұйра элементі бар шаштар

Бұрым-бұл шаш үлгісіне салынған шаштың талшықтары, олардың 
ұштары келесі бұрымның негізіне бекітілген. Олар биіктігі мен бағыты 
бойынша әртүрлі болуы мүмкін. Бізге 17-18 ғасырдан келді. Бұрымдар 
ұқыпты бұйралар көмегімен жасалады. Олар көлденең немесе тігінен немесе 
басына диагональ бойынша орналастырылады. Олар сағат тілімен және сағат 
тіліне қарсы орналасуы мүмкін. Шаштағы бұл элементті бүкіл басына жайып 
салуға немесе оларды бір жағына жинауға болады. Сондықтан шаш 
талшықтары  арқылы да және басқа бұрап бұйралауға болады.Бұйралардың 
бір бөлігін бұралмаған күйде қалдыруға болады. Шаштағы бұл элементті 
басқа элементтермен біріктіруге болады, мысалы, тоқумен,байламмен. (1.11-
сурет)

1.11- сурет. Бұйра элементі бар шаш үлгісі

Байламдар -өздерінің тәжірбиелілігіне  байланысты танымал болды-
олар қарапайым ғана емес, сонымен қатар кез-келген ауа-райында ұзақ уақыт 
бойы жақсы сақталады. Сонымен қатар, байламдармен бұралған шашқа 
негізделген мұндай композициялар ерекше күтімді қажет етпейді.Егер сіз 
шаштан байламды қатты бұрап алсаңыз, сіз "Қаракөлге"ұқсас элементтерді 
аласыз. Бұл атаудың мәні: бұралу кезінде тоқу ілмектерге түсе бастайды және 
қаракөл бұйралары тәрізді болады. Байлам бір, екі және үш бөлінген шаш 
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талшықтарынан жасалуы мүмкін. Ол қатты бұралған немесе бос болуы 
мүмкін, бәрі шаштың дизайнына байланысты (1.12-сурет).

1.12 -сурет. "Байлам"элементі бар шаштар,арқан, қаракөл

Шаш  үлгісін жасау кезінде негізгі элементтерден басқа, олар 
қолданатын заттар:

1. түтіктер,
2. қысқа шаш бұйралары: сақиналар, ілмектер, жартылай түтіктер;

3.Ұзын шаштың бұйралары

4. Тегіс бұйралар;

5. Тораптар
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6. Өрімдер, бедерлер, ойықтар

7. Құйрықтар, жиектер

8. Инелер (саусақтардағы қысқа жіптің ұшын қатты ұстаумен бұраңыз);

Өру. Өзгермелі сән үстемдік етпейтін шаштардың бірі-бұл өрім. 
Шашқа жасалған тоқу кез-келген кескінге әйелге тән нәзіктік береді. Бүгінгі 
таңда заманауи трендтерге сәйкес келетін классикалық бұрым нұсқалары, 
сондай-ақ шаштараз стилисттерінің салыстырмалы түрде жаңа 
әзірлемелерімен танымал.

Классикалық француз өрімімен шектелмейтін көптеген өрімдер бар 
(сурет.1.12). Бұл тоқу түрлері: ашық (ұзартылған), ұзартылған жіптері бар 
ашық жұмыс, көлемді Француз өрімі, кельт түйіні, 4 ,5, 6, 7 өрім, көксерке 
құйрығы (қарапайым және көлемді), өрілген өрім, лентасы бар өрім, лентасы 
бар бір қатарлы өрім, таспасы бар екі қатарлы өрім, екі лентасы бар өрім, 
"гүл шоқтарын" тоқу, Француз спиральдары, өрілген өрім.
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1.13- сурет. Шашты өрудің әртүрлі түрлері

Ролик-бұл цилиндрлік байлам, яғни шашты тарылтып, цилиндрлік 
пішінге айналдырады. Ролик әдетте шаштың шетіне қойылады. Ол көлденең, 
тік немесе диагональ бойынша орналасуы мүмкін. Шаштың бұл элементі 
мінсіз түзу, тегіс шашта жасалады, сондықтан роликті жасау үшін шашты 
түзету құралы қажет болады. Шаш ұшынан бастап роликке айналады. Егер 
сіз шашты екі бөлікке бөліп, екеуін де ортасына қарай бұрап алсаңыз, 
түпнұсқа шаш үлгісі алынады (сурет.1.14).
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1.14 - сурет. Ролик элементтері бар шаш үлгілері

1.2. Модельдік шаштар. Шаштың әр түрлі ұзындығына арналған 
шаш үлгілері.

Шаштар мен шаш қиюды модельдеу-бұл бір мезгілде бүкіл өнер мен 
ғылым. Біздің басымызда қандай шашты көргіміз келетіні көптеген 
факторларға әсер етеді. Біріншіден, бұл сән. Стильді, әдемі және сәнді 
шаштар мен шаштар кез-келген әйелдің құралы болып табылады және кез-
келген кескіннің ажырамас атрибуты болып табылады, сондықтан сәнді 
көрінгісі келетін кез-келген ханым сәннің соңғы үрдістері мен сән 
үлгілерінен хабардар болуы керек. Әрбір жаңа маусым-бұл сән 
ерекшеліктері, шаштар мен шаштарға қатысты өз ережелері. Сәнді шаштар 
мінсіз орындауға арналған, бұл сізге қарапайым сәндеуге лайықты көрінуге 
мүмкіндік береді. Әйелдерге арналған шаш қию-бұл әлем үшін сәннің жалпы 
беталысының табиғилыққа барынша сәйкес келуі: табиғи гамманың 
түстерінің терең реңктерімен толықтырылған шаштың табиғи сызықтарына 
жақын немесе, табиғилыққа: шаштың табиғи сызығына жақын, табиғи 
гаммадағы түстердің терең реңктерімен толықтырылған немесе, керісінше, 
шашты креативті бояумен толықтырады. Жақсы күтілген және әдемі шаш 
әрқашан басқалардың назарын аударады және бүкіл келбетке үлкен әсер 
етеді, сондықтан сәнді шашты таңдауға өте мұқият қарау керек. Әдемі және 
сәнді шаш-кез-келген ханымның визит картасы. Егер сіздің шашыңыз таза 
болмаса және шашыңыз жақсы күтілмеген болса, онда сәнді киім, аяқ киім,
макияж және т. б. сіздің суретіңіз стильді және сәнді ұғымнан алыс болады. 
Бірақ сіз қандай шашты таңдамасаңыз да, ең бастысы, ол бетпе-бет келеді, 
содан кейін сәнді болады.Айта кету керек, сәнді әйелдер шаштары шаштың 
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ұзындығына, олардың құрылымына, сыртқы келбеті мен стиліне байланысты 
қарастырылады. Қысқа, орташа және ұзын шашқа арналған модельдік 
әйелдер шаштарын рет-ретімен қарастырайық.

1.2.1. Ұзын шаштарға арналған шаш үлгілері

Ұзын шаш-бұл шаштараз үшін нағыз байлық пен олжа. Шынында да, 
ұзын шашта сіз кез-келген шаш үлгісін жасай аласыз: классикалықтан 
шығармашылыққа дейін.Кез - келген стилист үшін қиялдың таусылмайтын 
көзі каскадты шаштар болып табылады-керемет, стильді, динамикалық, 
аяқталған шаштың сарқырамасы арқылы бет-әлпетті қалыптастырады.
Прогрессивті форма-ұзын шашқа арналған"Каскад"өзінің жетекші 
позициясын жоғалтпайды. Керісінше, ол әрдайым сән шыңында (сурет. 1.15.)

15-сурет. Озық шаш үлгісі нұсқалары

Бұрыннан таныс болып көрінетін және бірнеше қайталанған барлық 
нәрсе қайтадан өзекті болып шығады және дизайн қиялының жаңа 
қырларымен жарқырайды. Ұзын шашқа прогрессивті кесу тегіс немесе 
көлемді, тегіс немесе асимметриялы, қысқа түзу немесе ұзын қиғаш 
соққылармен болуы мүмкін. Каскадты бітірудің түрі мен қарқындылығы 
стилистің қиялына, бет түріне және шаштың ұзындығына, тығыздығына және 
құрылымына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Озық үлгідегі шаш қию
нысанының таң әмбебап және көп қызметті. Жұқа шаш иелері үшін көп 
қабатты каскадты шаштар көлем мен қозғалысқа жетудің сенімді тәсілдерінің 
бірі болып табылады. Жасыратыны жоқ, жұқа шаш үшін ұзындық көбінесе 
ауыр жүктеме болып табылады, шаш тез лас болады, басына жабысады және 
сәйкесінше көлемін жоғалтады. Өздігінен немесе қызықты түс схемаларымен 
бірге прогрессивті форма жұқа шашқа көлем, әсемдік және "тереңдік"береді. 
Сонымен қатар, озық пішін қалың қалың шаш үшін де қажет. Каскадты шаш 
қиюдың көп қабатты құрылымы және бітіру ауыр немесе қатты бұйра шашқа 
жеңілдік, қозғалыс және талғампаз стильді пішін беруге мүмкіндік береді. 
Каскадты шашақтарды сәндеу әр түрлі болуы мүмкін: көркемдік 
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немқұрайлылық, жіптердің талғампаз тегістігі және әйелдік бұйра бұйралар 
әдейі қабылданады. Сәндеуді таңдау сіздің жалпы стиліңізге және 
кескініңізге, шаш құрылымына және көңіл-күй мен жағдайға байланысты 
болады (1.16-сурет)

,

1.16-сурет. Озық шаш қию  үлгілері

Ұзын шашқа арналған түзу кекіл ешқашан сәннен шықпайды.Кекілдің 
ұзындығы мен пішінін өзгерту арқылы сіз осы кескінге үнемі жаңа сәнді 
нюанстарды енгізе аласыз.Қастардан әлдеқайда жоғары аяқталатын қысқа 
кекіл көзге ашықтық пен кейбір аңғалдықты береді, ал бүкіл сурет жас әрі 
балғын болады (сурет.1.17).

1.17- сурет. Кекіл нұсқалары

Бірақ, белгілі бір макияж және киім стилімен, қысқа кекіл ретро-
сұлулық стилінде кескінге өте жағымды сүйкімділік бере алады. Қастар 
деңгейіне дейін немесе сәл жоғары кекіл классикалық және ең дәстүрлі 
болып саналады және бәріне сәйкес келеді. Ұзын" жыртылған", қастарды 
жабатын текстуралық кекіл, егер көзге назар аудару қажет болса, тамаша 
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құрал болып табылады. Мұндай кекіл көзге жұмбақ көзқарас пенпен көлем, 
ал келбетке-ерекше тартымдылық береді. Әр түрлі ұзындықтағы және 
тығыздықтағы бітімдік кекіл көбінесе бөліктенген шаш қию кезінде немесе 
толқынды шаштармен бірге қолданылады (сурет.1.18.)

1.18- сурет. Бітімдік кекіл

Қастардың астындағы қалың кекіл, әрине, шаштың осы түрінің 
сүйіктісі болып табылады. Сонымен қатар, мұндай кекіл пішіні мүлдем түзу 
немесе сәл дөңгелектеніп, бұйралармен немесе бұйралармен жақсы қарама-
қайшы болуы мүмкін (сурет.1.19).

1.19- сурет. Қалың ауыр кекіл

1.2.2 Шаштың орташа ұзындығына арналған модельдік шаш 
үлгілері

Орташа ұзындықтағы шаштар бірнеше ондаған жылдар бойы 
өзектілігін жоғалтпайды. Қысқа шаш әр адамға жарамайды, ал ұзын шашқа 
күтім жасау қиын, сондықтан әйелдер жартысында орташа ұзындықтағы 
шаштар ең танымал. Орташа ұзындықтағы шаш  иелері әдемі сәнді шашты 
жасаудың ең үлкен таңдауына ие.
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Орташа ұзындығы-иықта, сәл жоғары, сәл төмен. Әр түрлі жастағы 
әйелдерге арналған шашақтардың ең танымал түсіндірмелері, олар әйелді көп 
күш жұмсамай және қауіпті эксперименттерсіз қызықты етеді. Орташа 
шашқа арналған сәнді әйелдер свифтерінің көптеген артықшылықтары бар, 
соның арқасында әйел әрқашан тартымды және стильді сезінеді.

Біріншіден, орташа ұзындықтағы әйел шаштарына  арналған сәнді шаш 
үлгілері  табиғилықты ұнатады. Бұл шебердің қажырлы еңбегін жасыратын 
орташа шашқа арналған табиғи, сәл ұқыпсыз сәнді әйелдер шаштары, 
дегенмен, бұл бейнедегі  әйел өте стильді және қызықты көрінеді. Орташа 
шашқа арналған сәнді әйелдер шаштары қиғаш бөлумен, сондай-ақ 
шаштарының құрылымымен үйлеседі. Бүгінгі таңда ең қызықтысы-орта 
шашқа арналған сәнді әйелдер шаштары, "баспалдақ"техникасын орындау. 
Кішкентай шаш талшықтарын бөліктеп және пішіндеу арқасында орта шашқа 
ұқсас сәнді әйелдер шаштары көп қабатты және жұмсақ әсерлі болады. 
(сурет.1.20). Шаштың кез-келген түріне өте ыңғайлы, ұзартылған және қысқа 
кекілдермен біріктіру тиімді көрінеді.

.

                          1.20- сурет. Көп қабатты шаш қию үлгілері 

"Баспалдақ" шаш үлгісі шаштары кекілмен де, кекілсіз  де жақсы 
көрінеді — әсіресе сәнді массивпен, бүйірлік тұтамдармен жақ сүйектеріне 
дейін жетеді. Орташа шаш үлгісінде ең қысқа шаш тұтамдарының  ұзындығы 
иекке жетеді.

Орташа шаштағы баспалдақ кескінді өзгертуге ғана емес, сонымен 
қатар бірден бірнеше тәжірибелік мәселелерді шешуге мүмкіндік береді:

• Ұзындығын өзгеріссіз қалдырып, жаңа шаш жасаңыз.
• Ұзын шашты құрбан етпей ақ, «баспалдақ»үлгісі арқылы жаңа 

келбет қалыптастыру қасиетіне ие.Шын мәнінде, ұзындығы шаш қиюға дейін 
қандай болса, солай болып қалады.
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• Шаш көлемін беріңіз. Қадамдық кесу техникасының арқасында 
баспалдақ тәж аймағында керемет көлем жасауға мүмкіндік береді, ол тіпті 
арнайы сәндеусіз де сақталады.

• Кесілгеннен кейін шашты шығармашылық түрде бояңыз.
Баспалдақ-бұл бөлектеп бояу немесе шашты созу техникасы: шатуш, 

балаяж немесе омбре болсын, бояумен тәжірибе жасаудың тамаша негізі. 
Тіпті бірнеше шаш тұтамдарын немесе ұштарын жеңіл бояу бұйраларда әдемі 
жарық ойынын жасауға мүмкіндік береді.

• Сондай-ақ, кесілгеннен кейін шашты сәндеу процесін 
жеңілдетуге мүмкіндік береді

Орташа шашқа арналған баспалдақ сәндеу өте оңай. Егер уақыт 
болмаса, басын жуып, кептіру жеткілікті: шаш тұтамдары өзіңіз күткендей 
жатады. Баспалдақтағы романтикалық бұйраларды жасау да қиын емес: 
мысалы, дымқыл шаш тұтамдарын байламдарға бұрап, оларды шаш 
кептіргішпен кептіру.

Баспалдақтың маңызды артықшылығы-оның әмбебаптығы. Бұл шаш 
кез-келген әйелді безендіреді, өйткені ол өте әйелге тән нәзік табиғи бейнені 
жасайды. Бұл шаш лгісіне әсіресе бет әлпеті  үшбұрышты, төртбұрышты 
және дөңгелек тұлғалы қыздар  назар аударуы керек: бірінші және екінші 
жағдайларда ол бет әлпетінің бұрыштығын тегістейді, үшінші жағдайда ол 
бет пішінінің сопақшасын сәл созып, оны анық етеді.

Тіке шашта баспалдақ жасаған дұрыс; бұйра шаштарды да  
баспалдақпен де кесуге болады, ол үшін арнайы төсем қажет, шаштың көлемі 
кез-келген болуы мүмкін:

• егер шаш жұқа және сирек болса, баспалдақ оларды көзбен қалың 
етеді;

• егер шаш, керісінше, өте көлемді болса, шаш қию оны 
ұйымдастыруға көмектеседі және сәндеу процесін жеңілдетеді.

Ең танымал-шаштың орташа ұзындығына арналған келесі шаш қию 
үлгілері :

• "Шаршы" Шаш қию.
• Ұзартылған "Боб".
Бұл шаш қию үлгілерінің нұсқалары соншалықты әр түрлі, сондықтан 

әрбір әйел осы жиынтықтан жасына, мәртебесіне және бет пішініне сәйкес 
келетін үлгіні таңдай алады.

Каре-барлық уақытта өзекті және ең танымал,талғампаз әйелдер шаш 
үлгілерінің  бірі болып саналады.Каре кез келген басқа да шаш қию үлгілері 
сияқты, маусымнан маусымға өзгеріске ұшырап,соңғы сән үрдістерімен 
шабыттандырады.

Дәстүрлі дизайндағы каре шаш қию үлгісі қарапайымдылығы қысқа 
немесе орташа ұзындықтағы шашты біркелкі кесуден тұрады. Бұйра 
шаштардың орташа ұзындығы үшін каре каскадтан кем емес. Каренің әртүрлі 
үлгілері арасында іскер әйелдер мен жасөспірім қыздарға, қатал 
классиктердің жанкүйерлеріне және ерекше шешімдерді қолдаушыларға 
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арналған нұсқалар бар. Әртүрлі ұзындықтағы шаш тұтамдары және 
айрықтардың орналасуы, тұлғалардың әдемілігін арттырып, кемшілігін 
жасырып тұрады. Сонымен, қатар дөңгелек жүзді және бет сүйектері толық 
қыздарға кекілсіз және ығыстырылған айрық жарасады, ал каре шаш үлгісі 
иелері оны дөңгелектеп, ұзын шаш тұтамдарын  ішке қарай бұйралап 
алады.Каре орташа ұзындықтағы шашты сәндеуде  және қысқартуда керемет 
нәтиже береді.Шашты құйрық тәрізді  немесе "қабыққа" жинап, өру немесе 
бұйралау, шашқа көлем беру немесе желге аздап әсер ететін шаш әсерін 
жасау, сәндеуді біркелкі ету немесе ең батыл және ерекше эксперименттерге 
мүмкіндік беру – мұның бәрі шаштың орташа ұзындығымен және каре шаш 
қию үлгісімен мүмкін. Шаштың орташа ұзындығы үшін бұл үлгіні  атақты 
адамдар таңдайды, олар өз кескіндеріне күтпеген шешімдерден бас 
тартпайды (1.21-сурет).

1.21- сурет. Әр түрлі ұзындықтағы және бітімдегі каре  нұсқалары

Шаштың орташа ұзындығына арналған боб-Боб каре-бұл қызықты 
таңдау. Өйткені,  қысқа шашты немесе классикалық бобты жасау үшін ұзын 
шашты кесіп тастағым келмейді, бірақ дегенмен  жаңа және қызықты нәрсе 
жасағың келеді. Шаштың бұл түрі қосымша көлем, ұтқырлық және жеңілдік 
береді. Ұзартылған Боб-каренің  артықшылықтары: ұзартылған боб сопақша 
көзді түзетіп, кез-келген бет пішінінің иелеріне жарайды.

• Ол әйелдік келбетін бере отырып, өрескел қасиеттерді 
жұмсартады.

• Бұл ұзындықтағы шашты спорт үшін құйрыққа немесе байламға 
жинауға болады.

• Ұзартылған боб өте әдемі өседі. Шаш сау көрінеді, ал салонға 
барғаннан кейін екі-үш ай өтсе де, кесілген тұс  ұқыпты болады.

• Сәнді longbob айқын графикалық пішіндерді ұсынады. Мұндай 
шаш қалың және ауыр шаш сияқты әсер қалдырады. Бұрышты  ұзартылған 
Бобтың дамыған түрлерінің  бірі (1.22-сурет).
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1.22 -сурет. Ұзартылған боб-каре

1.2.3. Қысқа шашқа арналған сәнді шаш үлгілері

Қысқа шаштарға арналған сән және  шаш қию үлгілері  әйелдер сәнінің 
шарын жүз жыл бұрын шыққан сәттен бастап басқарады. Қысқа шаш сән 
үлгісін керемет  Француз сәнгері Коко Шанель енгізген деп саналады, ол 
алғаш рет шашты бояу кезінде шашты кездейсоқ күйдіріп, қысқа шашты 
жасады (1.23-сурет). Бұл таңғажайып атақты әйел қолданған қысқа шаш 
жарыққа шығысымен   нағыз сенсация тудырды. Бірден барлық француз 
сұлулық салондары ұзын шаштан құтылғысы келетін әйелдерге толды.

                     

1.23- сурет. Коко Шанель          1.24- сурет. 30-жылдардағы шаш қию үлгілері

Қысқа шаш сәні сән индустриясында бірден көрінеді. 1908 жылы 
француз сән үйлерінің бірінің подиумына келесі шоу кезінде тек қысқа 
шашты бар модельдер шықты. ХХ ғасырдың басында сәнге келген қысқа 
әйелдер шаштары бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Қысқа 
шашқа арналған әйелдер шаштарының заманауи сәнін "сәнді"деп жіктеуге 
болады. Көптеген әйелдер ұзын және орташа шашты жақсы көреді-қысқа 
шаштар, өйткені олар тәжірибелік және жан-жақты, кез-келген киіммен 
үйлеседі, сәндеу арқылы пішіндеу оңай. Осыған байланысты олар ұзақ уақыт 
бойы танымал болып келеді және көптеген адамдардың таңдауына 
айналады.Түрлі сәнді қысқа шаштар бар. Тіке кесу нұсқалары бар. Мысалы, 
"Бобтың"кейбір нұсқалары. Сондай-ақ, әртүрлі көп қабатты шаштар бар. 
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Бұған "пикси"шашты жатқызуға болады. Қысқа шашқа арналған ең сәнді 
шаштар – жасты таңдамайды. Бұл тек  Твигги  моделіндегі жастарға 
жарасадыдеп ойлау қате! Мысалы, ұзартылған "пикси" шаштары тек қана 20 
емес және 60 жастағы жандар  үшін  де жақсы!Шаштың қандай ұзындығы 
қысқа деп саналады?

Мұның бәрі адамның пропорцияларына байланысты. Әлемдегі ең 
танымал шаштараздардың бірі Джон Фрида әйелдермен көпжылдық 
тәжірибесіне сүйене отырып, шаштың тиісті ұзындығын таңдау мәселесінде 
шешуші болып табылатын тұлғаның бір маңызды ерекшелігін атап өтті. Бұл 
ереже "5,7 см" деп аталады және құлақтан иектің түбіне дейінгі қашықтықты 
өлшеуден тұрады (1.25-сурет). 

                                          1.25-сурет «5,7 см.» ережесі

Құпия беттің төменгі бөлігінің ұзындығында жатыр! Шашты 
қысқартып алу керектігін білу үшін осы қарапайым тестті өткізіңіз. Өлшеу 
үшін сізге қарындаш пен сызғыш қажет. Қарындашты алып, оны иектің 
астына көлденең қойыңыз. Ал сызғышты құлаққа нөлдік белгі қойып, тігінен 
қойыңыз. Өзіңізге айнаға қараңыз, сонда сіз сызғышта қарындаш көрсететін 
белгіні көресіз. Егер құлақтан иекке дейінгі қашықтық 5,7 см-ден аз немесе 
оған тең болса, онда сіз қысқа шашты қауіпсіз жасай аласыз. Егер алынған 
қашықтық 5, 7 см-ден асса, бұл орташа ұзындықты немесе ұзын шашты кесу 
жақсы болатындығын көрсетеді.

Қысқа шашты қию үлгілері. Каре нұсқасы, боб-каре. ХХ ғасырдың 
басында Францияда әйелдердің жаппай қолдануы басталғаннан бері 
өзектілігін жоғалтпайтын ең танымал шаш қию үлгісі. Тіке шашты және 
бұйра шашты көптеген әйелдерге жарасады. Жұқа шаш иелері үшін 
қысқартылған тәжі мен әртүрлі ұзындықтағы тұтамдары  бар каре  нұсқасы 
жақсы (сурет.1.26).
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1.26- сурет. Каренің қысқа формасы және боб-каре

Қысқа шаштарға арналған «Пикси» шаш үлгісі
«Пикси» - бұл  желке тұсы қысқа кесілген  және бүйір тұтамдары  бар 

және тәжінде ұзын шаштары бар әйелдер шаш қию үлгісі. Бұл шаш қию 
үлгісі 50 – ші жылдары танымал болды. "Пикси" шаш қиюы әртүрлі 
ұзындықтарда болуы мүмкін - ультра қысқа немесе ұзартылған немесе 
асимметриялық нұсқаға дейін. Шаш қию техникасы өте әртүрлі: қалың, 
ұзартылған, кесілген немесе бір жағына салынған. Көп қабатты 
болғандықтан, "Пикси" шашты сәндеу өте оңай және кез-келген шаш түріне 
сәйкес келеді. Ол ойнақы, өте жаңа және жас көрінеді (1.27-сурет).

і

1.27- сурет. «Пикси» шаш қию үлгісі

Қысқа шаштарға арналған«Телпек» шаш қию үлгісі
Бұл спорттық стильдегі шаш, басына "шәпкелер" түріндегі бастың 

көлемді жоғарғы бөлігі, кекіл және бастың артқы жағы. Толық немесе 
ішінара ашық құлақ. Бұл өте жұқа шаштардан басқа кез-келген тығыздық пен 
шаш құрылымына сәйкес келетін өте көлемді шаш (ол көлемді көрінбейді 
және нашар сәйкес келеді) (1.28-сурет).
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1.28- сурет. «Телпек» шаш қию үлгісі

Түпнұсқа контур-асимметриялық шаш қиюдың  басты артықшылығы. 
Сәнді подиумдарда сіз шаш қию саласындағы стандартты емес шешімдерді 
көбірек көре аласыз. Бұл негізінен шығармашылық асимметриялық нұсқалар. 
Алайда, асимметриялық қиылған шаштар тек подиум шешімі ғана емес. Шаш 
қиюдың мұндай нұсқалары қарапайым әйелдердің жүректерін біртіндеп жеңе 
бастайды. Оның әмбебаптығы мен кемшіліктерін дұрыс жасыру және оның 
иесінің қадір-қасиетін ерекше атап өту қабілетінен басқа, асимметриялық 
шаштар әйелді көпшіліктен ерекшелеп, оған назар аудара алады. Кез-келген 
шашты асимметриялық қиюға, сәндеуге болады, ол үшін бір жағынан қысқа 
ұзындықты, ал бастың екінші жағында ұзын тқтамдарды қамту қажет. Соңғы 
кездері шаштың екінші жағын ұзарта отырып, бір жағынан шашты  қыру өте 
сәнді болды. Ассиметрия әрдайым шығармашылық пен динамизмді 
бейнелейді (1.29-сурет)

1.29- сурет.Ассиметриялық шаш қию үлгілері

Қысқа шаштарға арналған«Гаврош» шаш қию үлгісі
Шаш қиюдың атауы Виктор Гюго романның кейіпкері  атынан шыққан 

және әдепсіз  ұл немесе бұзақы қыздың бейнесімен байланысты. "Гаврош" 
шаш қиюы үшкір, қатты  шаш ұштарымен мен кекілдің  үшбұрыштармен 
сипатталады, олар көзге ұшбұрыш тәрізді көрінеді . Кекіл көбінесе 
асимметриялы немесе бір жағына сәйкес келеді."Гаврош" шаш қию үлгісі 
көбінесе ұзын желке шашты болып келеді . "Гаврош" шашты сәндеуге 
жарамсыз қалың және бұйра шаш иелері үшін жақсы, өйткені динамика мен 
жеңіл хаос-бұл шаштың негізгі көзірі (сурет.1.30)
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                                         1.30- сурет. «Гаврош»

Қысқа шашқа арналған «Гарсон»("Ер балаша") шаш қию үлгісі
Ерлер стиліндегі өте қысқа шаш, оның атауы өзі туралы айтады. 

Сонымен қатар, бұл шаш сәнді және тіпті қатаң классикалық немесе 
сексуалдық көріністі жасау үшін жарамды. Көп нәрсе шашты сәндеу әдісіне 
және тұтастай алғанда кескіннің стиліне байланысты. Бұл шаш жас қыздарға 
да, жас және жас көрінгісі келетін 50 жастағы ханымдарға да жарайды.
Гарсон шашының негізгі ерекшелігі: шаштың ұзындығы – ультра қысқа және 
орташа қысқа. Шаш ұштарында , бастың артқы жағында және кекілде және 
басына өте тығыз орналасқан. Гарсон шашының қысқа нұсқасы түзу, 
толқынды, жұқа және қалың шашқа жарайды. Маңызды сәт: Гарсон шашы 
бет әлпетіне баса назар аударады, сондықтан макияжға назар аудару өте 
маңызды (сурет.1.31).

1.31-сурет.  Гарсон шаш қию үлгісі

Сессон -қысқа шашқа арналған  шаш қию үлгісі. Егер сіз әнші Мирей 
Матьені есіңізде сақтасаңыз, онда сіз қандай шаш қию туралы 
сөйлесетіндігіңізді бірден түсінесіз: шаш қию – бұл қысқа, орташа 
ұзындыққа және тіпті ұзын шашқа арналған көлемді шаш қию. Оның өзіне  
тән ерекшелігі - қалың кекіл және кекіл  сызығынан бастың артына дейін 
созылған силуэт. Кекіл жартылай шеңберде қырқылады . Артқы жағындағы 
шаштың түрі өте тегіс жартылай шеңбер. Шаш қиюдың заманауи нұсқалары 
қиғаш немесе жыртылған соққылармен орындалады.  Сессон шаш қию үлгісі 
түзу қалың шашты және ұзартылған бет пішіні бар әйелдер үшін жақсы. 
Жұқа шаштың иелері қысқа шаш қиюдың басқа нұсқасын таңдауы керек. Бұл 
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шаш кең, дөңгелек тұлғаның иелеріне және үлкен бет әлпетіне жарамайды. 
Стиль бойынша  сессон шаш қию үлгісі  ретро немесе, керісінше, авангард 
бейнесіндегі  стилін, сондай – ақ шығармашылық тұлғаларды және өзіне 
сенімді іскер ханымды ұнататын әйелдерге жарайды. Бұл туралы есте ұстаған 
жөн  Сессон шаш қию үлгісін  орындау оңай емес және керемет көз және дәл 
қолы бар өте кәсіби шаштаразды қажет етеді. Сессон шебердің формасын жиі 
түзетуді қамтиды (сурет.1.32). 

1.32-сурет. Сессон шаш қию үлгісі

Қысқа шашқа арналған шаш қию үлгісінің бұл түрін "қиял" деп те 
атауға болады, өйткені оны мүлдем басқаша орындауға болады. Бұл  шаш 
қырқуда айқын ережелер жоқ , сонымен қатар, оған шаш ұштарынан көп 
қабатты құрылым  және кездейсоқ түрде әр түрлі бағытта жинақталған. Бұл 
сирек және жұқа шашқа ұсынылатын қысқа шаш қиюдың ең жақсы 
нұсқаларының бірі. Шашты дұрыс сәндеу арқылы қажетті көлемге қол 
жеткізу оңай (сурет. 1.33).

Каприз шаш қию үлгісі, сондай — ақ "итальяндық" деп аталатын шаш 
қию-бұл қысқа шашқа арналған "каскадты" шаш қиюдың түрлері. Шаштар 
әртүрлі нұсқалармен орындалады, әдетте, жұқа, қиғаш, асимметриялы. 
Немесе  кекілсіз  ұзын алдыңғы тұтамдар бір жағына қайырылады.

1.33-сурет  «Каприз» шаш қию үлгісі
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1.2.4. Шаш қию туралы жалпы мәліметтер және оның негізгі 
элементтері

Шаштың негізі-шаш қию.Шаш қию-салондағы қажетті, күрделі және 
көп еңбекті қажет ететін қызметтердің бірі. Ол қазіргі уақытта ұсынылған 
барлық шаштараз қызметтері арасында жетекші орын алады. Дәл осыған 
байланысты, технологиялық тұрғыдан қаншалықты мінсіз шаш қиюы дайын 
шаштың қалай көрінетініне және оның қанша уақытқа созылатынына 
байланысты.Шаш қию - бұл өте қызықты процесс, әсіресе жұмыс үшін 
материал әрдайым жақын болғандықтан, үнемі өсіп, өзгеріп отырады. Шаш 
үлгісі шаш қиюдан кейін ғана орындалады.

Сондықтан, шаш қиюды бастағанда, болашақ шаш үлгісін, оны қалай 
көркемдеп безендіруді және оған жеке сипат беруді нақты елестету керек.

Шаш қиюды жасаудың шығармашылық процесі адам қызметінің кез-
келген басқа түріндегі шығармашылыққа ұқсас. Шаштараз мүсіншінің бір 
түрі, өйткені мүсінші сазды құрайды (сурет.1.34), оны өнер туындысына 
айналдырып, шаштараз (сурет.1.35), шашқа пішін береді. Тек құралдар мен 
материалдар ерекшеленеді.

     

                1.34-сурет. Мүсінші             1.35-сурет. Шаштараз
          

Шаштараз, шаш дизайнері бола отырып, функционалды және 
эстетикалық тартымды дизайн жасауға тырысуы керек. Дегенмен, кез-келген 
дизайнды жасамас бұрын, бөлшектерді тұтасынан бөліп, оларды бөлек 
талдап, содан кейін қайтадан біріктіруді үйрену керек. Шаштың сапасына 
әсер ететін бөлшектерді қараңыз және назар аударыңыз, басқа адамдар мен 
табиғаттағы қызықты пішіндерді байқап, олардың негізінде ерекше және 
бірегей  шаш үлгісін жасаңыз. Үнемі дамытып, барлық жерде жаңа әдістерді 
іздеңіз немесе оларды өзіңіз жасаңыз.

Шашқа құрылымы мен ұзындығына байланысты шексіз пішіндер 
берілуі мүмкін. Ол үшін ақпаратты беру жүйесін қолдана отырып, визуалды 
қабылдаудың дәйекті жүйесін пайдалану керек. Мұндай жүйені бақылаудың 
үш деңгейінде селективті басқару қамтамасыз етеді: негізгі, егжей-тегжейлі 
және дерексіз (1.36-сурет)
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                                     бірінші деңгей-негізгі, пішіні                                                      
                                       Пішіні        мен контурын қарастырады (силуэт)
             
                                                           

                 екінші деңгей-шаштың егжей-
                                                                 Бітім    тегжейлі сипаттамасы (шаштың 

                                                           құрылымы мен түсі)

                               

                                       Құрылым үшінші деңгей-абстрактілі 
                    Құрылымы                     алғашқы екі деңгейде алынған 
                                                             ақпаратты қолдана отырып, шаш 
                                                             үлгісі және оның құрылымы 
                                                             тұрғысынан, қандай бөліктерден           
                                                             екенін қарастырады

1.36-сурет. Бақылаудың үш деңгейі

Пішін қасиеттері. Пішін – биіктігі, ені және тереңдігімен 
сипатталатын шаш үлгісінің үш өлшемді көрінісі. Компоненттерін оқшаулау 
арқылы пішінді талдау оны құрудың сызықтарын орнатуға көмектеседі. Бұл 
әдіс сізге қазірдің өзінде аяқталған шаш үлгісін қалпына келтіруге және 
жаңасын ойлап табуға мүмкіндік береді. Шашты жобалау кезінде біз пішінді 
екі бағытта қарастырамыз: шаштың табиғи түсуінде (бұл шаштың ауырлық 
күшінің әсерінен алатын орны) және шаштың перпендикуляр таралуы 
кезінде. Шаштың табиғи түсуімен сіз олардың өсетін бетін, құрылымын, 
бағытын сапалы түрде бағалай аласыз. Бастың иілуіне қатысты шаштың 90 ° 
бұрышында (тік бұрыш) перпендикулярлы таралуымен сіз болашақ шаш 
қиюдың құрылымдық сызбасын қарастыра аласыз.
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Пішінді талдаудың негізгі компоненті - сызықты талдаудан басталады. 
Сызық – бұл бір-бірімен байланысқан нүктелер жиынтығы. Сызық түзу 
немесе қисық болуы мүмкін.

Кеңістіктік ось - бұл түзу және қисық сызықтардың, бұрыштардың, 
кесу бағыттарының орналасуын анықтауға көмектесетін символдық белгілеу. 
Бағыт - бұл шашты жалпы қабылдаудың негізгі кілттерінің бірі. Тік сызықтар 
негізгі бағыттарды көрсетеді: жоғары, төмен, оң, сол. 

Кеңістіктік осьтегі төрт түзу сызық: көлденең, тік, диагональды оң 
және диагональды сол жақ (1.37-сурет).

         

1.37-сурет. Кеңістіктік ось               1.38-сурет. Қисық сызықтар

Қисық сызықтар түзу сызықтардың 4 түрінің кез-келгенімен берілуі 
мүмкін (1.38-сурет). Шаш қиюдың түріне байланысты қисық сызықтар ойыс 
немесе дөңес әсер етуі мүмкін (1.39-сурет).

1.39- сурет. Дөңес және ойыс сызықтар

Сұлба - бұл ұзындық пен еннен тұратын көлемді кескіннің екі өлшемді 
көрінісі. Бұл тұйықталған сызықпен шектелген кеңістік. Шаш үлгісінің  
пішіні оның сыртқы контурымен немесе пішін сызығы деп аталатын 
силуэтпен анықталады. Ол үшін сіз шаш сәнінің сұлбасына  назар аударып, 
осы контурды құрайтын сызықты елестетіп, пішінді оның негізгі 
сипаттамаларына сәйкес анықтаңыз(ол қисық немесе түзу болсын). Бұл 
жағдайда бұл көлденең сызық (1.40-сурет ).
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1.40-сурет. Көлденең сызық

Сондай-ақ, перпендикуляр кескінмен пішіннің қалай көрінетінін 
қарастыруға болады (1.41-сурет).

Шаштың 90° бұрыштағы кескіні  кезінде ұзындықтың тәжге қарай 
қалай өсетіні көрінеді. Бұл шаш қиюдың құрылымдық сызбасы. Құрылым 
деп шаштың ұзындығын жасалатын шаш үлгісіне қарай бөлуді айтады. Бұл 
сызба пішін мен функцияларды шаш қию жоспары ретінде анықтап, 
пропорцияларды масштабта береді.

1.41-сурет. Перпендикуляр проекция

Проекция – түзулер қиылысқан кезде кеңістіктік осьтің бұрыштары 0 
°, 45 ° және 90 ° (тік бұрыш) бойынша қалыптасады. Нүктені оське белгілеу 
арқылы сіз кез-келген бағытта бұрыш жасай аласыз. Шаш қиюды дәл жасау 
үшін градуспен өлшенетін проекция немесе тарту бұрышы қолданылады: 
бұрыш = 0°, яғни тарту жоқ, кесу еденге параллель орындалады. 
Саусақтарды ұшына қойып басу керек. Нәтижесінде шаш бірдей  деңгейге 
жетеді.

Бұрыш=45°, шаштың қажетті көлеміне қол жеткізіледі. Шаштың 
ұштары бір-біріне жабысып, шаштың жоғары бөлігінде қалады. Қысқа 
шаштан ұзын шашқа тегіс ауысу, "қалпақ"деп аталады.

Бұрыш = 90°, шаш тұтамдары басқа  перпендикуляр қиылады. Ол 
негізінен жалпақ шаш қиюларда, сондай-ақ ерлердің шаш қиюларында 
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қолданылады. Бұрыш = 180°, тұтамның ұзындығын ұлғайту немесе азайту 
үшін өзгеріске түсуі мүмкін сызықтар түзетін проекция бұрышы (1.42-сурет).

1.42-сурет. Кеңістіктік осьтің негізгі бұрыштары

Проекция дегеніміз – шаш қию кезінде тұтамның басына қатысты 
ұсталатын бұрышы (1.43-сурет).

Нөлдік проекция бұрышы: бастың бетіне қатысты тегіс.
Үлкен проекция бұрышы: 60 °-тан  жоғары және 90 °-тан кем. Орташа 

проекция бұрышы: 30 °-тан жоғары және 60 ° -тан төмен, стандартты 
проекция бұрышы 45 °). Шағын проекция бұрышы: 0 ° -тан жоғары және 30 
°-тан аз.Шаш қию  кезінде шашты әртүрлі бағытта бөлуге болады: табиғи, 
перпендикулярлы, офсеттік және бағытталған.

1.43-сурет. Бастың иілуіне қатысты проекция

Табиғи таралу — ауырлық күшінің әсерінен шаштың табиғи өсу 
бағыты. Табиғи үлестіру массивті және аяқталған пішінді жасау үшін 
көлденең, диагональды сызықтардан жасалады (1. 44-сурет).
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1.44-сурет. Табиғи таралу

Перпендикуляр таралу-бұл бөлуге қатысты 90° бұрышпен таралған 
кезде шашқа берілетін бағыт. Перпендикуляр бөлу аяқталған және көп 
қабатты формаларда қолданылады. (1.45-сурет).

1.45-сурет. Перпендикуляр бөлу

Ауыстыру арқылы таралу– шаштың ұзындығын сақтауға немесе 
әртүрлі ұзындықтар арасында біріктіруге мүмкіндік береді. Шаш кез-келген 
бағытта таралады(1.46-сурет).

1.46-сурет. Ауыстыру арқылы үлестіру

Бағытталған тарау – шашты тігінен, көлденеңінен немесе 
диагональды бағытта үлестірілуі. Мысалы, шашты құрылғыдан тік бағытта 
бастың бір аймағында немесе көлденеңінен бастың басқа аймағында 
үлестіруге болады (1.47-сурет). Бағытталған үлестіру шаш қиюдың жазықтық 
формаларында қолданылады.
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1.47-сурет. Бағытталған бөлу

1.3. Шаш үлгілерінің  жіктелуі

Ежелгі заманнан бері ұзын шашқа арналған шаш үлгілерін жасау 
көбінесе романсты, талғампаздықты және әйелге тән нәзіктіті білдіру 
құралы ретінде қызмет ететін өнер ретінде қарастырылды. Жетістік 
жоспарланған шашты көзбен елестету мүмкіндігін қамтиды. Ол үшін Сіз 
жаңа бейнелер туралы ойлана білуіңіз керек және кескінді дизайнердің 
Көзімен көре білуіңіз маңызды.

Шаш үлгісінің негізінде біз дұрыс орындалған шаш қиюды көре 
аламыз. Шаш үлгісінің өзі зергерлік бұйымдар мен түрлі таспалардан, 
шілтерден, гүлдерден, қауырсындардан жасалған аксессуарлармен 
үйлестіріледі, сайып келгенде, бұйра сәндеуді немесе бұйралауды қалпына 
келтіреді. Бастағы шашты жасанды түрде алып тастау, егер бұл белгілі бір 
идеяны білдіргісі келсе, шаш үлгісінің бір түрі болып саналады. Мысалы, 
мұсылман культінің министрлерінің қырынған басы, католик діни 
қызметкерлерінің қырынған тәжі (тонзурасы) - дүниелік мүдделерден бас 
тартудың нышандары. Шаш табиғи және жасанды шаштардан жасалады 
(онлайлар, буклилер, шаш үлгілері, банде, өрімдер, шаштар). Бұл тек 
костюммен ғана емес, сонымен қатар косметикамен де, ерлерде де, сақалмен, 
мұртпен және жақ сақалмен үйлескенде де ажырамас байланыста 
қабылданады.

Мақсаты бойынша шаш үлгілерін екі түрге бөлуге болады: 
тұрмыстық жəне салтанатты шаш үлгілері

Қазіргі сәнде күнделікті және әсемдік болып бөлінетін тұрмыстық 
шаштардың көптеген үлгілері бар.

Шаш үлгісін таңдау оны пайдалану уақытымен (күн, кеш), қоршаған 
ортамен (үйде, "жарық", жұмыста), көшеде, күнделікті жұмыс күндерімен 
және т. б. анықталады. Жұмысқа арналған шаш үлгілері де әртүрлі,өйткені  
ол қызмет саласына байланысты кеңсе немесе шығармашылық қызмет 
болуы мүмкін, . Осыған байланысты шаш үлгілері қызмет жағдайларының 
ерекшелігіне байланысты болады.  Сонымен қатар, тұрмыстық шашты 
таңдау жыл мезгіліне де байланысты.

Тұрмыстық жағдайындағы шаш үлгілерін жіктеу: топтар мен 
топшаларға  шартты түрде бөлу қажет. Өйткенібұл шаш үлгісін , орта 
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жастағы әйел үшін де, жас қыз үшін де сән үлгісі ретінде  қолдана алады 
(1.48-сурет).

1.48-сурет. Тұрмыстық жағдайдағы шаш үлгілері

Шаш үлгісінің маңызды сипаттамаларының бірі - осы пішінге тән 
бейнелеу. Шаш адамның өзгеруіне ықпал ете алады (мысалы, 
театрландырылған немесе бәсекеге қабілетті), немесе оның даралығын 
ерекше атап көрсете алады.

Салтанатты шаш үлгілері орындаушылық өнердің түріне және жанрына 
байланысты театрда, циркте, сахналық  қойылымдарға арналған, сонымен 
қатар карнавалдық мерекелік костюмнің бір бөлігі бола алады. Барлық 
жағдайда олар айқын мақсаттық бағдарға ие, ерекше сипатталады, өйткені 
олар көркем образ туралы мейлінше толық түсінік беруі керек және шаш 
үлгілері  басқа «сахна маскасымен» тығыз байланысты болады. Бұл әсіресе 
театрландырылған қойылымдардағы суретшілердің тарихи шаш үлгілеріне 
қатысты.

Салтанатты  шаш үлгілері күнделікті, кешкі және көркем (фантазия) 
болып қатаң түрде ерекшеленетіндей әсерлі түрде келеді. Осы түрлердің 
әрқайсысы белгілі бір конкурстық шарттарымен анықталады (1.49-сурет).
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1.49-сурет. Кешкі конкурстық шаш үлгілері

Жынысы мен жасына қарай шаш үлгілері ерлер, әйелдер және 
балалар болып бөлінеді. Шаш үлгілерін жас ерекшеліктеріне қарай бөлу 
әртүрлі жастағы адамдардың дене бітіміндегі, пішін пропорцияларындағы, 
психологиясындағы айтарлықтай айырмашылықтарға негізделген. Қазіргі 
сәнде унисекс (жастан тыс) және онесекс (жынысына байланысты емес) 
сияқты ұғымдар да бар.

Жас топтары бойынша шаш үлгілерін бөлу
1. Балалар шаштары, жасөспірімдік – талаптарға жауап беру: 

ыңғайлылық, әмбебаптылық.
2. Жастар үшін (30 жасқа дейін) сәнді, ашық түсті, өте қысқа шаш

қиюға рұқсат етіледі
3. Орта жастағы шаштар сәнді, жеке, оңай өзгеруі керек, Шаштың түсі 

бет терісінің түсіне сәйкес таңдалуы керек.
4. Үлкен адамдарға арналған шаш үлгілері. Ерлерге суреті бар желке 

тұсы қысқа шаш қию үлгілері ұсынылмайды.Әйелдердің қысқа шаш 
үлгілерінде ашық,қанық түсті бояу ұсынылмайды. Әр түрлі сән үлгілерінен 
тек жарасымдылары ғана ұсынылады. Сәндеу шаштың шеткі сызығын 
толығымен немесе ішінара жабуы керек, өйткені ол әжімдерді жасырады. 
Шашты сәндеуге бұйралағыштарды қолдануға болады.

5. Унисекс-жас ерекшелігіне байланысты емес шаш үлгілері. Онесекс-
жыныс талғамайтын шаш үлгілері



47

Жас топтарына арналған шаш түрлері.
• Жастар мен жас өспірімдерге арналған шаштар. Жас балаларға 

арналған шаш үлгісін жасау кезінде шаштың құрылымын және баланың 
жеке ерекшеліктерін ескеру қажет. 14 жасқа дейінгі балаларға сіз жұқа 
ұстара қолдана алмайсыз және бояу мен химиялық бұйралауды жасай 
алмайсыз. Көбінесе ұзын шашты қыздарға арналған шаш сән үлгілері 
әртүрлі  түю, өру, қысқыштарды, жиектерді, ленталарды қолдану, көбінесе 
қастарға дейін қалың немесе сирек кекіл қолдану арқылы жасалады. Егер 
шаш сән үлгісі қысқа шашта жасалса, онда оны баланың өзі оңай өзгерте 
алады, сәндеу кезінде ыңғайлы, қарапайым болуы керек. Жоғары сынып 
оқушыларына әртүрлі, көп бағытты шаш сән үлгілері  ұсынылады. Қыздарға 
әртүрлі химиялық бұйралардың жеңіл түрлерін, сондай-ақ шашты жеңіл 
бояу мен өң беруді ұсынуға болады. Әр түрлі интерпретациядағы "каре" 
шаш қию үлгісі  жақсы үйлеседі. Шаш сәнді және ерекше  болуы керек.

• Жас жігіттер жұмыс кезінде және спортпен шұғылданғанда кедергі 
келтірмейтіндей  ұзын және қысқа шаштардан жасалған шаш қию үлгілері 
сияқты сән үлгілерін таңдай алады.

• Жастарға арналған шаш сән үлгілері  (30 жасқа дейін) 
романтикалық және спорттық сипаттағы шаш сән үлгісі  негізінде 
жасалады.Шаш сән үлгісін ашық түсті, айқын асимметриялы, шығыңқы 
қырларымен, бастың артқы жағында көлемді өте қысқа шаштармен жасауға 
болады. Орта жастағы әйелдерге арналған шаштар сәнді және ерекше, оңай 
өзгерте алатындай түсі сәнді, көркем, бірақ ашық емес, жарқын болуы 
керек. Шаштың түсі бет терісінің түсі мен макияжын ескере отырып 
таңдалуы керек. Статикалық формадағы шаштың әртүрлі ұзындығында 
кесуге рұқсат етіледі, оңай өзгереді, көп нұсқалы .

• Постижер бұйымдарын қолдануға рұқсат етіледі. Ерлерге жеке 
ерекшеліктерді жасыратын әртүрлі шаш қиюды ұсынуға болады.

Үлкен жастағы адамдарға арналған шаштар. 
Еркектерге  қысқа ұшты  шаш қию  ұсынылмайды. Постижер 

бұйымдарын (париктер, жапсырмалар) пайдалану ұсынылмайды.
Әйелдерге қысқа және орташа шаш ұзындығынан шаш қиюды 

ұсынуға болады. Ашық, бай түс ұсынылмайды. Пермьдің әр түрлі түрлері 
бар, бірақ көбінесе тірек ретінде ұсынылады.

Сәндеуді шаштың шеткі сызығын толығымен немесе ішінара 
жабатындай етіп жасау керек, өйткені бұл әжімдер үшін алаңдаушылық 
тудырады. Егер ол толығымен сұр болса, онда оны тоналды сусабынмен тек 
реңк беруге болады. Жабысқақ қыртыстарды және дымқыл әсерді, сондай-
ақ барлық толықтырулардың көптігін қолдануға жол берілмейді. Көбінесе 
сәндеуді орындау үшін бұйралағыштар қолданылады.
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1.3.1.  Шаш үлгілерінің стильдері

Қазіргі заманғы шаштараз өнерінің қыздарға керемет сұлулық 
сыйлауға зор мүмкіндіктері бар. Әр түрлі стильдер мен шаш үлгілерінің 
ішінен нәзік жанды сұлулар  өзінің табиғи  сұлулығын аша 
түсетін,келбетіне әр беретін,ішкі әлемінің бейнесі мен көркем  көрінісіне 
тамаша қосымша рең бере алатын шаш үлгісін таңдайды.

Шаш үлгілері  үшін көптеген стильдер бар, оларды стилисттер мен 
сәнгерлер өздері жасайды. Егер шаш стилі туралы толығырақ айтатын 
болсақ, онда келесі категорияларды бөлуге болады:

Классикалық (лат. classicus — үлгілі) - қатаң, айқын пішіндер мен 
сызықтары бар, теңдестірілген және пластикалық түрде  аяқталған шаш 
үлгілері, ең алдымен бұл: ұстамдылық, қарапайымдылық және сонымен 
бірге әсемдік пен талғампаздық

Классикалық стильдегі шаш үлгілері өте танымал және бұл 
таңқаларлық емес, өйткені мұндай сәндеудің басты ерекшелігі – жақсы 
күтім, талғампаздық және керемет әйелдік нәзіктікке байланысты. 
Классикалық стильдің стандарттары-Одри Хепберн, Маргарет Тэтчер, Коко 
Шанель (1.50-сурет). Классикалық костюммен немесе көйлекпен үйлескен 
шаш үлгісі қатаң, қарапайым, қысқа, қажетсіз  бөлшектерсіз, сонымен бірге 
талғампаз болуы керек. Бұл бастың артқы жағындағы бума,түю,құйрық 
секілді бума , шаштың жайылуы да мүмкін, бірақ сонымен бірге бүйірдегі 
шаш тұтамдары  құлақтың артына тартылады.Мұндай шаштар кез-келген 
жағдайда жарасады, мейлі ол үйлену тойы, бітіру кеші немесе кездесуге 
барсақ та.

Есіңізде болсын, классикалық шаштар бір бағытта макияжды және 
киімді қажет етеді.

1.50-сурет. Классикалық стильдегі шаш үлгілері

Кез келген классика сияқты, шаш сән үлгілері  «уақыт сынағынан» 
өтті және олардың әмбебаптығы, сонымен қатар сызықтар мен пішіндердің 
бекзаттылығы арқасында олар әрқашан өзекті.
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Іскерлік стиль. Сонымен, іскер әйел. Тиісті шаш үлгісін жасаудың 
негізгі тұстары-бұл:

• Бет ашық болуы керек – кекілді ,көзге  түсіп, бетіңізді жауып 
тұратын шаш сән үлгілерін жасауға  болмайды.

• Айқындық пен ұстамдылық-шаш үлгісі ешқандай жағдайда 
ұқыпсыз көрінбеуі керек;

• Әшекей бұйымдар тағуға болады, бірақ бірден көзге ұратындай, 
жарқыраған болмауы керек.

Дегенмен, жоғарыда айтылғандардың бәрін қарапайым және қолайлы 
аксессуарлармен безендірілген әдемі, тартымды  шаш үлгісі одан әрі аша 
түседі . Ең алдымен, "Бизнес-шаш үлгісі" терминіне сәйкес келетін 
қарапайым және ұстамды  шаш сән үлгілері ,шашты буу мен түюдің  барлық 
түрлері әрдайым сәнді болды және бола береді . Екіншіден, жылқы құйрығы 
секілді, тегіс ұқыпты буылған шаш үлгісі көптеген жылдар бойы өзектілігін 
жоғалтпады (1.51-сурет).  

1.51- сурет. Іскерлік стильдегі шаш үлгілері

Романтикалық стиль бұл – әйелдік, жұмсақтық, сезімталдық, 
нәзіктік, назданушылық. Ол романтизмнің идеялық және көркемдік 
бағытының еуропалық және американдық мәдениетінде бекіту кезеңінде 
пайда болды, ол адамның рухани және шығармашылық өмірінің өзіндік 
құндылығын, руханият пен биіктікті бекіте түседі .Стиль бейнесін жеңіл 
бұйра толқындар,  толықтыра алады. Романтикалық стильдегі шаш жеңіл, 
ұшпа, табиғи көрінуі керек, оны тірі гүлдермен толықтыруға болады. (1.52-
сурет)
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1.52-сурет. Романтикалық стильдегі шаштараз

Авангард (француз – алдыңғы деген мағынаны білдіреді).  Сәндегі 
авангардқа бірқатар белгілер сәйкес келеді: бұл әдеттен тыс материалдарды, 
пішіндерді, сызықтарды қолдану, стандартты емес силуэт жасау - көбінесе 
көлемдік геометриялық фигураларға, асимметрияға, естілетін аксессуарларға 
артықшылық беріледі.  Егер авангардтық шаштараздар мен шаштар туралы 
айтатын болсақ, онда бұл шебердің қиялы ашылатын нәрселер.  Егер ерекше 
нәрсе жасалса және шаш сәні қызықсыз формаларды жою болса, бұл сән 
әлемі туралы дәстүрлі идеялардан алшақтау (1.53-сурет).

1.53-сурет. Авангардтық шаштар
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Экстравагант (француз тілінен шыққан экстравагант - әдеттен тыс, 
жалпы қабылданған әдет-ғұрыпқа, нормаларға сәйкес келмейді) - әдетте, бұл 
стильдегі шаштар сәні, форманың сәніне сәйкес келмейді (1.54-сурет).  
Экстраваганттық стильге кез-келген нәрседе жалықтырмау, өзіндік 
ерекшелік, басқаларға ұқсамау тән, экстравагант стиль әрдайым қиын, шектен 
тыс және шектеулердің болмауы, стильдердің араласуы мүмкін.  
Экстраваганттық стильдегі шаштар әрқашан батыл, қатал және қатқыл 
талғаммен  шектесуі мүмкін.  Экстраваганттық стильдегі шаштар ерекше 
формаларға, таңғажайып қиялға, ессіз түстерге ие, олар әрдайым өте ерекше 
және креативті.  Бастапқы формасымен және сәндеуге арналған зергерлік 
бұйымдарды таңдауға шығармашылық тәсілімен ерекшеленетін шаштар.  
Көбінесе олар асимметриямен және маңызды емес шаш түсімен немесе жеке 
жіптермен жүреді.  Бұл стильдің аудиториясы - шоу-бизнес жұлдыздары және 
шығармашылық тұлғалар, олар үшін шаштардың «эксклюзивті шешімі» өзін 
көрсетудің тағы бір тәсілі болып табылады  (1.54-сурет).

1.54-сурет. Экстравагантты шаштараз

Спорттық шаш үлгісі (ағылшынша sport - ойын, ойын-сауық) -
қозғалу кезінде ыңғайлы, қосымша құралдарды (лак, жүн) пайдаланбайтың 
қысқа немесе жартылай ұзын шаштардан жасалған шаштар.

Біріншіден, спорттық шаш - бұл жаттығуға ыңғайлы шаш емес.  Киімге 
де қатысты.  Бүгінгі күні спорттық стиль күнделікті қалалықты еске түсіреді.

Спорттық шаш қарапайым және сонымен бірге батыл көрінуі керек 
(1.55-сурет).

Бұл қарапайым ыңғайлы шаштар, олар сәл былықтың әсерінен болуы 
мүмкін, шашты босаңсытуы немесе буып жиналуы, бір шетке оралуы, 
серпімді белдеулер, серпімді таңғыштар, көрінбейтін заттар аксессуар ретінде 
қолданыла алады.
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1.55-сурет. Спорттық шаштар

Еркін стильдегі шаштар сәндеуге уақыт өте аз адамдар үшін өте 
қолайлы.  Тез жасалынған шаштар өте әйелдік және сіздің стиліңізге өзіндік 
ерекшеліктер береді.  Сонымен қатар, сіз өзіңіздің сәндеуіңізді еркін стильде 
талғампаз киіммен біріктірсеңіз, мұндай шаштар өте қарапайым көрінеді деп 
айтуға болмайды.  Шынында да, еркін стильдегі шаштар басына қосымша 
көлемді қажет етпейді (1.56-сурет).

1.56 –сурет. Еркін стильдегі шаштараз

Талғампаз (француз тілінен шыққан талғампаз – талғампаз) -
талғампаз, талғампаз шаштар, керемет көркемдік талғамды және 
пропорцияны сезінеді (1.57-сурет).  Көйлектің талғампаздығы, макияж және 
тіпті олардың иесінің жүріс-тұрысының жалғасы болып табылатын мінсіз 
орындалудың жоғары көркем шаштары.  «Лаконикалық және талғампаз» -
бұл олардың әдеттегі сипаты.  Талғампаз шаштар шашты мұқият күтіп, 
сәндемей-ақ елестете алмайды.
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1.57- сурет. Талғампаз шаштараз

Тарихи – шаш сәні тарихи дәуірге тән белгілерді көрсетеді (1.58-
сурет).  Осы стильдегі әр шаш сән кезіндегі кезеңді еске түсіреді.  Яғни, бұл 
бірнеше ғасыр бұрын өзекті болған сәндеу болуы мүмкін.  Әр дәуір 
әйелдердің сыртқы келбетіне қатысты өз талаптарын алға тартты.  Ежелгі 
Египетте тақияларды, тарақтарды және құрсауларды безендіретін өрілген 
шаштар танымал болды.  Ежелгі Грецияға лента, моншақ және зергерлік 
бұйымдармен толықтырылған өрімдер мен бұйраларды қолданатын күрделі 
шаштар тән.  Орта ғасырларда рыцарьлар өздерінің ханымдарының 
бұйралары үшін «жынды болды».  Ренессанс ашық маңдай мен ашық шаш 
түсін білдірді.  Барокко шаш үлгілеріне қазіргі биік жағаларға сәйкес келу 
үшін үлкен көлем алып келді, ал Рококо шаш үлгісінің талғампаздығы мен 
ұқыптылығын жоғары бағалады.  Көбінесе, қазіргі заманғы сән - бұл әртүрлі 
дәуірлердегі элементтердің синтезі және көбеюі.

1.58- сурет. Тарихи шаштар

Ретро стиль.  Бүгінгі күні бізге өткен ғасырдан мұра болып 
қалғандардың бәрін ретроға жатқызуға болады.  Оларға 30-шы жылдардың 
стиліндегі өзіндік толқындармен шаш кесу, әсемдігімен 60-шы жылдардағы 
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шаштар және 80-ші жылдардың рухында біршама абайсыз стильдер жатады.  
Адамдардың ескі ретроға деген қызығушылығы ешқашан азаймайды.  
Толқындар.  Әдетте қысқа шашқа сәндеуді ұйымдастырған кезде 
қолданылады. Бұл сәндеу элементтері ретро шаштардың ажырамас бөлігі 
болып табылады.  Бұл стильде әлем киносының барлық әйгілі жұлдыздары 
мен танымал әншілері киетін көптеген шаш үлгілері бар.  Оларға өткен 
ғасырдың ортасында өте танымал болған сәндеу мен шаш қию жатады: pin-
up, babette, twiggy, gatsby, audrey hepburn, rococo, дискотека және басқалар 
(1.59-сурет).  Дискотека шаштары (Cурет 1.60).

1980 жылдары сәнді жалындаған джинсы мен сәнді костюмдерден 
басқа дискотека шаштары міндетті болды.  Бұл «қауырсын» әсерімен шашты 
сәндеудің атауы, яғни жіптердің дөңгеленген ұштары тұлғаның бүйіріне 
дейін.  Дискотека шаштарына африкалықтар сияқты өте бұйра шаштардан 
тұратын үлкен шар тәрізді Афро шаштары да кіреді.

1.59 –сурет. 80-жылдар ретро стилі

1930 жылдардағы Чикаго стилі ежелден сәнге айналды және кейде 
кейде қолданылады.  Содан кейін Чикаго қылмыс жетекшілері мен керемет 
ханымдармен толықты.  Ханымдар иегіне дейін немесе өте ұзын шашты 
жасады.

Ретро шаштар өте кең диапазонды қамтиды және кейде Мэрилин 
Монро сияқты шаш қиюына немесе ескі сарай рококо шаштары сияқты 
жоғары кесілген шаштарға ұқсайды.  Олар жұмсақ және толқынды 
формалардың көптігімен ерекшеленеді.  Одри Хепберннің шаш сәні ерекше 
жұмбақ сұлулықты жасайтын әйел бейнесі ерекше қызықты.  Гэтсби басымен 
және қысқа шаштың басына итерілген шаш үлгісі де танымал жаңа толқынды 
бастан кешуде.
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1.60-сурет. Ретро шаштар

Грек стилі. Алайда, алыс өткеннің себептері одан кем емес тартымды.  
Грек шаштары үшін өрімдер, бұйралар, әр түрлі әшекейлер (мысалы, гүлдер) 
ерекше.  Грек стиліндегі шашты сәндеу опциясы әр түрлі іс-шаралар мен 
мерекелер үшін қолданылады, мысалы, бітіру кештері, үйлену тойлары және 
сол сияқтылар (сурет 1.61).

Грек құдайының романтикалық бейнесіне арналған шашты сәндеу 
әртүрлі ұзындықтағы бұйралардың композицияларынан жасалған.  
Классикаға айналған буып жинау сол стильге жатады.

1.61 –сурет. Грек стилі
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Мерекелік стиль. Мұндай нұсқалар стилисттер мен шаштараз 
шеберлері арасындағы жарыстар мен шоуларда өте көп ұсынылған (1.62-
сурет).

Керемет шаштар арасында кездейсоқ, шығармашылық және кешкі 
шашты таба аласыз (1.63-сурет).  Олар кез-келген іс-шараға кескінге 
жарқындық пен тұлға беру үшін жасалады.

1.62-сурет. Мерекелік стиль

1.63-сурте. Байқау шаштары

«Эклектизм» (gr. Eklektikos - таңдау) - шаштараздар әртүрлі 
стильдердің ұқсас емес элементтерін механикалық түрде байланыстырады 
(1.64-сурет).

Бұл стиль әртүрлі стиль элементтерінің қоспасы.  Мұндай шаштар 
әрдайым ыңғайсыз және барлық мағынада ерекше.  Олар подиумдарға, түрлі 
кештерге және стандартты емес шараларға арналған.  Қазіргі заманғы 
формалар мен стильдердің барлық алуан түрлілігі - бұл тек бүгінгі таңдауға 
арналған нұсқалар.  Және бұл таңдаудың критерийі өзектілік пен «трендтілік» 
емес, тіпті стиль тазалығы мен дәйектілігі емес, тек тұтастай суреттің 
үйлесімділігі болуы керек.  Таңғажайып алуан түрлі шаш сәндері кез-келген 
әйелге өзіне сәйкес келетін нәрсені табуға және өзінің ішкі қатынасын 
көрсететін және оған әдемі және ұмытылмас көрініс беретін өзіндік бейнесін 
жасауға мүмкіндік береді.
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1.64- сурет. Эклектикалық стиль

Этникалық стиль (гр. Εθνικός - ұлттық) - бұл стиль элементтерін 
қыздардың көпшілігі жақсы көреді.  Мұндай шаш үлгісі ұлттардың, этностық 
мәдениеттің және дәстүрлердің белгілі бір сипаттамаларымен байланысты.  
Этникалық шаштар көбінесе әр түрлі тоқуды білдіреді: әсем «француз өрімі» 
немесе «африкалық өрімдер».  Әр ұлттың шаш үлгілері туралы өзіндік 
идеялары бар, олар «ұлттық» бейненің ажырамас бөлігі және оның 
мәдениетінің көрінісі болуы керек (1.65-сурет).

1.65-сурет .Этникалық стиль

Тектоникалық (ағылшын тілінен әдейі бұрмаланған тектоникадан -
тектоникалық, грек тілінен шыққан tektonikos) - секіру стилі, хип-хоп, 
құлыптау, попинг, техно және т.б элементтерден тұратын бидің айналасында 
пайда болған ХХІ ғасырдағы би қозғалысы.

Бір қарағанда болжанатын жарқын және тартымды стиль.  Бұл 
бейресми қозғалыстарға тән және өзіне тән ерекшеліктерге ие: ұзын соққысы 
бар дефантты түстің үлкен мохакасы, лакпен бекітілген «шығармашылық 
былық», басы өрнектермен қырылған және сол сияқтылар.  Ең зиянсыз 
тектоникалық шаш - бұл қысқа шашты кескіндеу.  Бұл тенденцияның тағы бір 
экстремалды жағы - «мохавтар», кейбір белгілер немесе әріптер түрінде шаш 
қию, тіпті басындағы шаштың болмауы (сурет 1.66).
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1.66- сурет. Тектоникалық стиль

Эмо шаштары.  Егер тектоникалық стиль электро-би музыкасының 
әсерінен пайда болған болса, онда эмо шаштары - сол аттас субмәдениеттің 
еңбегі.  Боб немесе каскадты шаш кесу және көзді жауып тұратын өте ұзын 
қиғаш жарылыс - бұл стильдің айрықша белгілері.  Дәстүрлі түрде Эмо 
шаштың қара түстерін жақсы көреді (1.67-сурет).  Қолданыстағы шаштар 
әйелдердің қалауынша өзгеруіне мүмкіндік береді.  Алайда, сән мен стильге 
ұмтылып, өзіңіздің ерекшелігіңізді жоғалтпауға тырысыңыз.

1.67 –сурет. Эмо стиліндегі шаш үлгісі

Готикалық шаш үлгісі –әр түрлі ұзындықтағы шашқа арналған 
талғампаз түнерген шаш үлгісі. Gotico термині ретінде әдеттегі емес, 
варварлық, христиандық көз қарасқа қарсы келетін шаш үлгісін айтқан. Жаңа 
шаш үлгісі Орта ғасырға сәйкес келеді. Түнерген, адам шошитын әуестіктер 
әр бөлшекте кездеседі (1.68-сурет). Бұл шаш үлгісін таңдаған тұлға сонымен 
қатар киім үлгісін, бет әрлеуі барлығы сәйкес келуі керек. Шашты қысқа етіп 
қию міндетті емес, оған креативті шаш үлгісін жасау маңызды. Готикалық 
шаш үлгісі ХІІ ғасырда Франция жерінде дүниеге келген. Готикалық стильдер 
архитектурада, көркем сурет, әдеиет және сәнде жиі кездеседі. 
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1.68 –сурет. Готикалық шаштар

Электриктің шаш үлгісі толығымен болжанбайды, оған басқа 
стильдерден алынған әртүрлі элементтер кіруі мүмкін (1.69-сурет).

1.69- сурет .«Электрик» шаш үлгісі

Шаштарда көптеген стильдер бар және олар адамның жасына, 
жынысына, өмірлік талғамына және хоббиіне байланысты жасалады.  Шаш 
стилін жасына, көңіл-күйіне, әлеуметтік жағдайының өзгеруіне немесе басқа 
себептерге байланысты өзгертуге болады.  Әйел үшін шаштың түбегейлі 
өзгеруі өмірдегі өзгеріс немесе өзгеруге деген ұмтылыс туралы айтады.

1.3.2.  Жиынтық , оның мәні және негізгі заңдары

Жиынтықты құру кезіндегі негізгі заңдылықтар:
Бірінші заң: жиынтық құраушылары мен жиынтықтық құралдардың 

шаш үлгісінің мақсатына бағынуы, яғни барлық жиынтықтар шаш үлгісінің 
мақсатына бағынып, осы мақсатты баса көрсетуі керек.  Шаш жасау 
ұсынысының нысаны мақсатты түрде салынған және оның тікелей мақсатына 
сәйкес келеді.  Бұл күнделікті өмірде жұмыс істемейтін бәсекеге қабілетті 
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шаштараз, бірақ ол байқауларда, үлкен фестивальдарда жақсы көрінеді (сурет 
1.69 а).

1.69 а- сурет. Конкурстық шаш үлгісі

Екінші заң - жиынтықтық орталықтың болуы.  Шаштың жиынтықтық 
орталығы - ұсыныс геометриялық орталықтан немесе симметрия осінен сәл 
ығысқан.  Шаш үлгісінде ұсыныстың жиынтықтық орталығы - тәждегі оң 
жаққа сәл жылжытылған құйрық деп аталады, одан шаш үлгісі пайда болатын 
сияқты.  Аяқтау құраушылары - сол жақтан мойынның шеткі сызығында 
тіреу.  Бұл құраушылар, ереже бойынша, жиынтықтың негізгі фокусы ретінде 
әрекет етеді, бұл модель тұжырымдамасы мен бейнесін толығымен ашуға 
ықпал етеді.  Шаш үлгісі композициясының маңызды қасиеті - форманың 
тепе-теңдігі, яғни барлық элементтер бір-бірімен тепе-тең болатын күйі.  
Осылайша, шаш үлгісі асимметриялы болғандықтан, ол міндетті түрде 
қосымша компоненттермен теңестіріледі.

Үшінші заң: жиыньық бөліктері мен құраушыларының бір-бірімен, 
бетімен, адам фигурасымен пропорционалдығы.  Бұл заңда масштаб маңызды 
фактор болып табылады.  Масштаб түс пен пішінге, бүкіл шаш үлгісіне де, 
оның жеке бөлшектеріне де тікелей байланысты.  Шаш үш түсті шаштан 
жасалынған, сол арқылы бір түс екіншісінен тегіс ағып, қараңғыдан жарыққа 
ауысады.  Қажетті нәтижеге қол жеткізу және тұтастай үйлесімді образ жасау 
үшін автор тек композиция заңдылықтарын ғана емес, сонымен қатар 
форманың объективті қасиеттерін және жалпы көлемді-кеңістіктік форма 
ретіндегі шаш үлгісінің қасиеттерін зерттеуі керек.

1.3.3.  Жиынтықты шешу құралдары

Жиынтықтық құралдар немесе тәсілдер, жиынтықтар:
• пропорциялар (масштаб, барлық элементтердің жиынтықтық бірлігі),
• симметрия және асимметрия (жиынтықтық тепе-теңдік, статика және 

динамика), ырғақ, контраст, ерекшелік.
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Жиынтықтың тағы екі маңызды құраушысы бар: стиль бірлігі және 
форма бейнесі.  Олардың жетістігі шаштараз-сәнгердің шаш үлгісінің өзінде 
заман рухын жеткізе алуына байланысты.  Пішінді фокустық түрде бейнелеу 
осы типтегі және уақыттағы шаш сәні туралы біздің идеяларымызбен 
байланысты барлық жақсылықтарды білдіреді.

Жасалған шаш үлгісінің функционалдық және көркемдік сапаларын 
көрсете отырып, оның элементтерінің көлемдік пішіні, типі мен үйлесімін, 
олардың өзара байланыстарын және байланыстарын табу жиынтықтың 
шығармашылық процесінің басты міндеттерінің бірі болып табылады.

Тұтастық жүйесінде шаш сәнінің бөліктері мен элементтерінің бір-
бірімен байланысының сипатына жоғарыда аталған композиция құралдарын 
қолдану арқылы қол жеткізіледі: пропорция, масштаб, симметрия және 
асимметрия, силуэт пен сызықтар, ырғақты қайталанулар, ашық-тондық 
қатынастар.

Пропорциялар – форма элементтерінің өлшемдік қатынастары - бұл 
бүкіл композицияны құруға негіз болады.  Бұл бірдей қасиеттің екі мәнін 
салыстырады, мысалы, шаштың, көлемнің немесе ауданның салыстырылған 
бөліктерінің ұзындығы немесе ені.  Шаш үлгісі бөліктерінің 
пропорционалдылығымен қатар, коэффициенттер түс, құрылым, салмақ, 
сызықтар және т.б.

Шаштараз-сәнгер жасаған шаштараз формалары киіммен ең жақын 
қарым-қатынаста болады, сондықтан шаштараз-сәнгер пластикалық анатомия 
саласында белгілі бір білімге ие болуы керек - адам фигурасының 
ерекшеліктерін, оның жеке бөліктерінің пішіні мен пропорцияларын білу.

Өнерде пропорционалды фигуралардың әр түрлі канондары бұрыннан 
қалыптасқан, олардың өзіндік модульдері бар.

Адам денесінің пропорцияларындағы канон - бұл идеал ретінде 
алынған үлгі.  Канонның суретшілерге арналған модулі - бастың биіктігі 
(тәжден иекке дейін), бүкіл фигураның бойымен ол 7,5 есе сәйкес келеді.  
Әйелдер киімдерінің сән дизайнерлері біраз тазартылған канонды қолданады: 
бастың биіктігі бүкіл фигураның биіктігіне 8 рет сәйкес келеді.

Соңғы, сегізінші бөлу кезінде, өкшенің биіктігі орта есеппен 4 см-ге 
тең деп есептеледі.

Басы тігінен классикалық пропорцияда төрт бөлікке бөлінеді: тәжден 
шеткі шашқа дейін, шаштың шеткі сызығынан мұрын көпіріне дейін, мұрын 
көпірінен мұрын негізіне, мұрын негізінен иекке дейін.  Әр бөлік мұрынның 
ұзындығына тең, яғни.  мұрынның ұзындығы - бастың шартты «бөлінуіндегі» 
модуль.

Көлденеңінен (немесе ені бойынша) фигураның жеке бөліктері де бір-
біріне белгілі бір пропорцияларда болады.  Шаштараз-сәнгер белгілі бір 
фигурада пропорционалды қосудан ең маңызды ауытқулардың қандай екенін 
көзбен анықтап, оларды өз жұмысында ескеруі керек.

Масштаб - бұл шаш үлгісінің өлшемі.  Ол көбінесе заманауи киім 
формаларының ерекшеліктерімен алдын-ала анықталған.  Кез-келген тарихи 
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стиль немесе сән циклі шеңберінде белгілі бір адамның пропорционалды шаш 
үлгісі масштабпен анықталады.

Сән циклдары өлшемдік қатынастар үшін өзіндік таразыларды қояды, 
бірақ содан бері әр адамның фигура құрылымының жеке ерекшеліктері бар,
содан кейін шаштың негізгі элементтерінің бір-біріне сәйкес келуі олардың 
сандық қатынасына емес, біршама басқаша негізделеді.  Шаш үлгісінің 
біртекті элементтерін салыстыру кезінде оларды салыстырудың және 
байланыстырудың үш түрі мүмкін: сәйкестілік, нюанс және контраст.

1.70- сурет. Форманың негізгі элементтерінің қатынасы,
сәйкестікке негізделген (а), нюанс (б) және контраст (с)

Сәйкестілік - біртекті элементтердің толық ұқсастығы (олардың 
теңдігі).  Бұл жағдайда үйлесімді байланыс толық ұқсастыққа негізделген 
(1.70-сурет, а).

Ерекшелік - бір-біріне ұқсастығы бойынша жақындатылатын, 
біртектес форма элементтерінің айырмашылыққа қарағанда күштірек 
қатынасы.  Байланыс айқын ұқсастық бойынша қалыптасады (1.70-сурет, б).

Контраст дегеніміз - біркелкі форма элементтерінің айқын теңсіздікке 
қатынасы.  Бұл жағдайда байланыс айқын айырмашылық пен қарама-
қарсылыққа негізделген (1.70-сурет, с).

Композициядағы сәйкестілік, ерекшелік және контраст пішін
элементтерінің бірлігін және олардың белгілі бір шаш үлгісіндегі белгілі 
үйлесімді байланысын құрудың көркемдік құралдары ретінде қолданылады.

Симметрия және асимметрия.  Шаш үлгісіндегі симметрия дегеніміз 
- тұтастың жартысының екінші жартысына толық теңдігі, орамға (симметрия 
осі) қатысты барлық бөлшектердің, сызықтардың және композицияның басқа 
бөлшектердің орналасуы мен көлеміндегі толық сәйкестік.  Шаш үлгісіндегі 
симметрия осі тұлғаның ортасынан және бастың артқы жағынан өтетін ойдан 
шығарылған тік сызық деп саналады.
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  1.70-сурет. Симметриялы 1.71-сурет Асимметриялы
         шаштар    шаштар

1.3.4.  Пішін.  Оның сипаттамалары
Симметрия жиынтықты үйлесімді құралы ретінде көбінесе шаш 

үлгісіне жеке бөліктердің тыныш тепе-теңдігін береді және бөлшектерді 
құрайды.  Бұл жағдайда симметрия осі тепе-теңдік осі болып табылады.  Шаш 
үлгілерін модельдеу тәжірибесінде жиынтықты шешім толық емес симметрия 
мен асимметрияға да негізделуі мүмкін.  Екі жағдайда да модельдің 
үйлесімділігінің қажетті шарты - тепе-теңдік осіне қатысты асимметриялық 
бөліктердің тепе-теңдігі.  Бұған пішінге құрылымдық және декоративті 
сызықтарды, бөлшектерді, ою-өрнектерді енгізу, шаш үлгісінің 
асимметриялық бөліктерінің тепе-теңдігін құру арқылы қол жеткізіледі (1.71-
сурет).

Шаштараздың тарихы кейде қарапайым және әсерлі ұтымды, кейде 
күрделі және бай безендірілген көптеген формалардың мысалдарын келтіреді. 
Форма - бұл мазмұнның функциясы, сондықтан көрермен шаш үлгісін 
қабылдап, эстетикалық тұрғыдан бағалайды, сонымен бірге оның мазмұнын 
іс жүзінде қабылдайды.  Пішіндеудің технологиялық процестері алдын-ала 
белгіленген мақсатқа айқын бағытталуы үшін, формамен саналы түрде 
айналысу үшін, шаштараз-сәнгер жалпы форманың объективті қасиеттерін 
және шаш үлгісінің көлемдік-кеңістіктік формасы ретінде қасиеттерін 
зерттеуі керек.

Заттарды ойлау және бағалау кезінде пайда болатын әсерлері көбінесе 
олардың пішіні, контуры, түсі, құрылымы, кеңістіктегі орналасуы үш 
координатаға қатысты немесе басқа объектілерге байланысты біздің 
санамызда тыныштық немесе қозғалыс, ұшу немесе ұшу идеяларын 
тудыратындығымен түсіндіріледі.  құлау, жеңілдік немесе ауырлық т.б. 
Сонымен, сызықтар салбыраған және шиеленісті болып анықталады, форма 
қатаң, ықшам немесе керісінше, бос, арнайы емес, мүмкін форманың өткір 
шешімі немесе керісінше, оның монотонды, күңгірт ұйымы.  Бұл 
эмоционалды бағалау ассоциация, аналогия немесе қарама-қайшылық арқылы 
пайда болатын белгілі бір көңіл-күймен байланысты.
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(1.72-сурет) көрсетілген геометриялық сызықтар әр түрлі эмоцияларды 
тудырады: (1.72, а-сурет) сызық жоғары ұмтылысты, көтерілуді айқын 
көрсетеді, ал (1.72, б-сурет) сызық дәл сол сияқты төменге бағытталған 
қозғалысты, құлдырауды көрсетеді;  көлденең сызық (1.72-сурет,) тыныштық 
сезімін тудырады, ал толқынды қиғаш сызық (1.72-сурет, d,), керісінше -
тұрақсыздық, сұйықтық;  (сурет 1.72, е) шиеленіскен, ал (сурет 1.72, е) – анық
баяу.

1.72 сурет - сызықтың әсерлік мазмұны: а - жоғары ұмтылыс;
б - төмен қарай қозғалу, құлау;  в - тыныштық сезімі;  г - тұрақсыздық, 

сұйықтық;д - кернеу; е – жалқаулық

(1.73-сурет) бейнеленген үшбұрыштар мүлдем басқа әсер қалдырады: 
(1.73, а-суреттегі) үшбұрыш салмақты, сабырлы, ал екіншісі, үшбұрыш (1.73, 
б-сурет) динамикалық түрде жоғары бағытталған.

1.73-сурет. Тепе-теңдік (а) және динамизм (б) сезімін тудыратын 
үшбұрыштар

Формасы бірдей екі үшбұрыш «жеңіл» және «ауыр» формаға жалпы 
қабылданған метафоралар туралы түсінік береді (1.74-Cурет).
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1.74-сурет. Бірдей пішінді үшбұрыштардың жеңіл және ауыр кескіндері

Шаш үлгісінің (көлемінің) эмоционалдық қасиеттері белгілі бір 
эмоционалды сипатты білдіретін сызықтармен көрсетілген, әрқайсысы белгілі 
бір геометриялық көрініске ие бөлшектерден, оның компоненттерінен 
туындайды (құралады).  Ал шаш үлгісінің өзі қандай-да бір дәрежеде 
геометриялық денелерге формада жақындайды: доп, цилиндр, конус және 
т.б., олардың әрқайсысы өз кезегінде әр түрлі эмоционалды қатынастар 
тудыруы мүмкін (1.75-сурет).

1.75-сурет .Пішін, контур, бағыт

Модельдің барлық эмоционалды және эстетикалық қасиеттерін оның 
геометриялық ерекшеліктеріне дейін төмендету аңғалдық болар еді, бірақ 
шаш үлгісінің көлемдік-кеңістіктік формасы ретінде қасиеттері оның 
шаштараз-сәнгерінің жұмысындағы бастапқы материал болып табылатын 
оның элементтерінен тұрады.  Сондықтан шашты көлемді-кеңістіктік 
формасы ретінде қарастыра отырып, ең алдымен келесі қасиеттерді есте 
сақтау қажет:

1) форманың және оның бөліктерінің геометриялық көрінісі;
2) форманың мөлшері және оның бөліктері;
3) форманың массасы және оның бөліктері;
4) түсі мен құрылымы.
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Бұл қасиеттер форманы, әрине, тек олардың жиынтығымен 
сипаттайды, бірақ біз олардың байланысы мен өзара әсерін ескере отырып, 
мүмкіндігінше бөлек қарастырамыз.

Пішін мен оның бөліктерінің геометриялық көрінісі. Шаштың 
көлемді-кеңістіктік формасы ретінде тығыздығы шартты болып табылады.  
Жалпы кез-келген объектінің көлемдік-кеңістіктік формасы туралы сөз 
болғанда, көлемдік ұғым үш өлшеммен - биіктікпен, енімен және 
тереңдігімен көрінетін алдыңғы қатарға шығады.  Доптың немесе кубтың 
пішініне жақындаған денелер көлемінің ең үлкен дәрежесіне ие.

Адамның басы шаш үлгісінің негізі (тірегі) екенін және өздігінен 
айтарлықтай көлемді болатындығын ескере отырып, мұнда шаштың 
көлемділігі туралы түсінік сәл өзгеше сипат алады.

Егер біз екі модельді алсақ: дөңгеленген (сфералық) пішіндегі 
басындағы жылтыр шаш және үлпілдек, толық немесе жартылай доғал шаш, 
аз дөңгелектенген, ұзарған болса да, екінші шаш үлгісі шаштаразға көлемді 
болып көрінеді, өйткені ол көлемді тікелей бас терісінен есептейді.  ...

Шаштың көлемдік формасы туралы айта отырып, оның құрылымының 
екі негізгі компонентін есте ұстау керек: көлемі мен кеңістігі, өйткені кез-
келген формада кеңістікпен өзара әрекеттесу бар, ол қарапайым және 
түсінікті, қиын, тіпті өте қиын.  Көлемдік-кеңістіктік құрылым негізінде 
шаштаразды шартты түрде үш үлкен топқа бөлуге болады:

1) салыстырмалы түрде қарапайым түрде ұйымдастырылған монолитті 
ұтымды құрылымдар, олардың мысалы «ырғақты толқындармен толығымен 
өңделген доғал шашты немесе шашты толық тегістелген« парақша »шаш 
үлгісі;

2) кеңістік формасына енуге ашық, бұйралар және сол сияқтылар 
сияқты әр түрлі бөлшектерден тұратын құрылымдар, яғни кеңістік (бос 
орындар) форманың құрамдас бөлігі ретінде қабылданатын форма материалы 
мен ауаның тіркесімі болып табылатын құрылымдар;

3) бірінші және екінші топ элементтерін біріктіретін құрылымдар.
      Силуэт сонымен қатар шаштың көлемі туралы түсінік береді -

контурлармен айқын шектелген көлемді формаларды жоспарлы түрде 
қабылдау.

Шаш үлгісінің көлемдік пішінін бағалау кезінде екі перспектива 
маңызды: шаштың алдыңғы жағынан көрінісі, бет жағынан және бүйірден 
көріну, сондықтан шаштараз-сәнгердің жұмысында көбінесе екі силуэт 
қолданылады - толық тұлға және профиль.

Шаштың жалпы формасы және оның силуэті ғана шаш үлгісі туралы 
идея, оның мақсаты мен көркемдік ниеті туралы түсінік бере алады.  
Сонымен қатар, силуэтті шектейтін контурлық сызықтар - бұл бөлшектермен 
толтырылған, оның шешімінің декоративтілігін арттыра отырып, модельдің 
идеялық-көркемдік мәнін одан да айқын ашуға болатын рамка.

Шаш үлгісі бетімен де сипатталады.  Геометриялық табиғаты бойынша 
пішіннің беті түзу және қисық, дөңес және ойыс, тегіс және сынған болуы 
мүмкін.  Сынған беттің ең жарқын мысалдары - бұл арнайы гофр 



67

қысқыштарымен жасалған жұқа толқынды жіптер.  Әр түрлі пішінді 
беттердің үйлесімі шаштың формасы мен силуэтінің жалпы мәнерлілігін 
күшейтеді.

Форманың мөлшері және оның бөліктері.  Көлемді пішін ретінде 
шаштың бұл қасиеті оларды салыстырған кезде екі немесе одан да көп 
пішіндердің қатынасы ретінде қарастырылуы керек.  Сонымен қатар, 
өлшемдерімен салыстыра отырып, тек сыртқы түрімен және оларды құрайтын 
бөліктерімен біртектес шаштараздарды салыстыруға болады (Cурет 1.76.).

1.76 – сурет. Бір үлгідегі, бірақ мөлшері жағынан әр түрлі шаштар

Бір модельдегі әртүрлі шаштардың жалпы пішіні екі немесе одан да 
көп бөліктен тұруы мүмкін (мысалы, жарылыс және түйін).  Осы 
бөлшектердің пішіндерінің өлшемдерін олардың арасындағы үлкен немесе 
кіші айырмашылық принципіне сәйкес салыстыру көптеген шешімдер береді.  
Бір пішіннің өлшемдеріндегі айырмашылық басқалармен салыстырғанда 
неғұрлым өткір болса, соғұрлым әр жасалған шаш үлгісі мәнерлі және ерекше 
болады.

Композициямен жұмыс істеу кезінде үлкенді-кішілі құндылықтарға 
қарама-қарсы әсер ету жиі қолданылады.  Бұл жағдайда пішіннің мөлшері 
үлкейту немесе азайту үшін иллюзиялы болады.  Мысалы, үлкен форманы 
құрайтын ұсақ бөлшектер оны көрнекі түрде үлкейтеді, ал сол бөлшектер, 
бірақ үлкенірек нұсқада сол форманы көзбен азайтады.

Пішін мен детальдың шамасы көбінесе сән талабына тікелей 
байланысты.  Көлеміне байланысты форманың жеңілдігі мен ауырлығы жиі 
кездеседі.

Форманың массасы және оның бөліктері.  Масса - бұл шаш үлгісінің 
немесе оның жекелеген бөліктерінің: жарылыс, түйін, тоқаш, т.б.

Модельдеуде «массивтілік» ұғымы өте маңызды, өйткені 
композициялық түрде шаш үлгісінің формасын сипаттайтын көптеген 
факторларды біріктіреді: геометриялық көрінісі, мөлшері, түсі, аяқталуы;  
олардың кез-келгенін өзгерту көбінесе басқа сипаттамаларды бағалауды 
өзгертуге алып келеді.

Осы факторлардың тәуелділігі шаштараз массасы жағынан қалай 
көрінеді?

Біріншіден, масса көлемдік-кеңістіктік құрылымға байланысты: шаш 
үлгісі неғұрлым монолитті болса, соғұрлым ол массивті болады, соғұрлым 
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ашық құрылым (жіктеудегі 2-топ) оңай көрінеді (барлық басқа нәрселер тең).  
Шаштың статикалық түрі (доғал) әрдайым дәл сол пішінге қарағанда ауыр 
болып көрінеді, бірақ шаштың қозғалысына тән.

Шаштың ауырлығы көбінесе адамның бетіне қатысты бөлшектің 
орналасуымен бағаланады.  Мысалы, париетальды бөлікте орналасқан түйін 
немесе байлам бет пен бастың үстін басады.  Дәл осы түйін (кейде мөлшері 
одан да үлкен), бірақ бастың артқы жағының төменгі жағында орналасқан, 
керісінше, шашты тұтастай жеңілдетеді.  Бұқаралық массаның көлеміне де 
байланысты: бірдей пішінді шаш үлгісінде түзу шаш бұйралағышқа орап 
алғаннан гөрі жеңіл көрінеді.  Бұл жекелеген бөліктерге де, формаға да 
қатысты.  Кубтың, цилиндрдің, доптың пішініне жақындататын пішіндер 
максималды массаға ие болады.

Шама көбінесе көлемнің өзгеруімен байланысты, сондықтан шаштың 
массасы да шаманың өзгеруіне байланысты өзгереді, яғни үлкен масса үлкен 
формаға сәйкес келеді.  Жалпы форманың массасының өзгеруі оны құрайтын 
бөліктердің мөлшері мен сипатына байланысты.  Бұл өзгеріс, шындыққа 
қарағанда, иллюзиялық, шашты сәндеуде жиі қолданылады.  Өлшем мен 
массаның өсуі, мысалы, жарылыс, бүкіл шаштың массасын визуалды түрде 
азайтады (және керісінше).

Пішін массасының өзгеруіне әшекейлер мен әрлеудің табиғаты да әсер 
етеді.  Мысалы, статикалық (доғал) шаш үлгісінде ауыр обручтың болуы 
шаштың пішіні серпімді, ауыр шаштардан тұрады, ал құрсау осы ауыр 
форманы ұстап тұру үшін қолданылады дегенді білдіреді.  Бұйра, шаштың 
толқындарынан құлап, оның пішінін жеңілдетеді.

1.3.5.  Жеке ерекшеліктеріне байланысты шаш қиюды таңдау

Шаш жасаудың шығармашылық процесі адам қызметінің кез-келген 
басқа түріндегі шығармашылыққа ұқсас.  Шаштараз, шаш үлгісі сияқты, 
адамның көркем бейнесін жасауға тікелей қатысады.  Шаш қырқу адамды 
қаншалықты өзгерте алатыны таңқаларлық.  Сонымен қатар, дұрыс таңдалған 
шаш кескіні сыртқы түрге әсер етіп қана қоймай, тұлғаның табиғи 
сұлулығына баса назар аударады, ол өзіне деген сенімділікті бере алады, 
адамның өз мінез-құлқына әсер ете алады, ол адамның өзгелерде 
шығаратыны, сол сәттің байыптылығын немесе салтанаттылығын баса 
көрсетуге, бейнені босаңсытуға немесе қатты күйге келтіруге көмектеседі.  
Шаштаразды бастамас бұрын, оның функционалдығы мен эстетикалық 
мақсатын білуіңіз керек.  Осыған байланысты шаш қиюды құру процесінің 
өзіндік ерекшеліктері болады, өйткені оның мақсаты мен шарттары көбінесе 
оның формасын анықтайды.

Шашты кесу өздігінен ешқандай сезім тудырмайды.  Шашты 
эмоционалды қабылдау адамның бетімен үйлескенде ғана пайда болады.  
Шашты таңдағанда адамның анатомиялық ерекшеліктерін: бастың пішінін, 
дене бітімін, бойы мен салмағын ескеру керек, оның даралығы мен жақсы 
ерекшеліктерін тиімді түрде көрсету керек.  Оның таңдауы шаштың табиғи 
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құрылымына, бет ерекшеліктерінің мөлшері мен формасына байланысты.  
Шаштың түсі де маңызды - қара реңктер бетті көрнекі түрде тарылтады, ал 
ашық реңктер оны сәл дөңгелек және кеңірек ете алады. Фигураның 
параметрлері, оның пропорционалдығы, көлемдері, шашты таңдау кезінде де 
маңызды, бұл фигураны, сондай-ақ киімді түзетуге көмектеспейді, бірақ ол 
оның ерекшеліктерін баса алады.  Шашты кесу адамның пропорциясын 
бұзбауы керек (бой, көлем, шамадан тыс толып кету немесе жіңішке болу 
шаш қию үлгісіндегі өзгерістерді білдіреді) Басқаша айтқанда, ұзын шаш 
жоғары өсімді жағымды жарыққа шығарады, ал керісінше, кішкентай 
адамдарды қолайсыз жарықта көрсетеді.  Дәл сол сияқты, қысқа шаштараз, 
кішігірім бойлы адамдарға жақсы көрінеді, ұзын бойлы адамдарға 
жарамайды.  Ер адамның фигурасы мен бет ерекшеліктері әйелден 
ерекшеленетінін есте ұстаған жөн.

Бет пішіні.  Модельдеу және шаш қию рәсімін жасау кезінде клиенттің 
бет пішінін ескеру қажет.  Бет пішіні сопақ тәрізді.  Сонымен, басқа көптеген 
бет пішіндері бар (төртбұрыш, үшбұрыш, дөңгелек және т.б.)

Сопақ бет пішіні. Сопақ бет пішіні ең үйлесімді және 
пропорционалды деп саналады.  Оған көптеген шаштар, бас киімдер, 
көзілдіріктер сәйкес келеді.  Көптеген шаштараздар мен макияж суретшілері 
бұл пішін жұмыс үшін өте қолайлы деп еш ойланбастан айтады.

Беттің биіктігі шаш сызығынан иектің ұшына дейін, оның бет 
сүйектеріндегі енінен шамамен 60% артық.  Бұл пропорция (1: 1.618) 
«идеалды пропорция» деп аталады және өнер мен архитектурада кеңінен 
қолданылады.  Дәл осы тепе-теңдік адамның көзіне эстетикалық жағымды 
әсер етеді.  Осындай кең таңдаудың арқасында, сопақ бетіне шаш кесу мен 
шашты таңдағанда, шаш құрылымынан бастаған жөн.  Жалпы ереже 
бойынша, шаш жұқа болған сайын, шаш қию қысқа болуы керек.  Қалың 
шашыңыз болса, иығыңыздан төмен бұйралар киюге мүмкіндік бар.  Мінсіз 
үйлесімді жасыратын ауыр соққыларды ғана кию ұсынылмайды.  Денемен 
пропорция тепе-теңдігін сақтаңыз.  Жасамаңыз - тым ұзын шаштар жасаңыз 
(Cурет 1.77)

1.77- сурет. Сопақ бет пішіні

Дөңгелек бет пішіні. Дөңгелек тұлғаға арналған сәнді шаштар өте 
әртүрлі және өте көп.  Осындай әртүрліліктің арасында әділ жыныстың 
әрқайсысы шаштың ұзындығына, түріне және құрылымына қарамастан өзі 
үшін керемет шашты таңдай алады.  Сіз көлемді тәж аймағына қосуға 
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болады.  Төменгі жақ сызығының немесе храмның үстінен кеңейтіңіз.  
Бұрыштық пішіндер жасаңыз.  Жоқ - жарылыс аймағында көлем қосыңыз.  
Бүйірлік аймақтарды көзбен кеңейтіңіз.  Бет жағына көлем қосыңыз (Cурет 
1.78)

1.78 -сурет . Дөңгелек бет пішіні

Беттің квадрат пішіні бет сүйектерінің, щектер мен маңдайлардың 
ендеріне тең дәрежеде сипатталады.  Сонымен қатар, төменгі бөлікте көбінесе 
иекке белгілі бір массивтілік беретін өте айқын контур бар.  Жақ сызығы өте 
қатты бұрыштармен түзу болуы мүмкін.  Әлемде төртбұрышты тұлғаның 
түріне сай келетін көптеген шаш үлгілері болғанына қарамастан, қолайлы 
және үйлесімді шаш қиюды таңдау кезінде кейбір нюанстарды ескеру қажет.  
Шашты құлақтың үстінен қысқа етіп кесуге болады.  Беттің бұрыштық 
ерекшеліктерін жұмсарту үшін жұмсақ құрылымды қосыңыз.  
Ғибадатхананың көлемін жасаңыз.  Жарылысқа келетін болсақ, бұл жерде 
тікелей, тығыз жарылыс қоспағанда, ешқандай шектеулер жоқ, бұл тек 
квадрат пішінінің бұрыштылығын баса көрсетеді.  Опция қастардан сәл 
өткенде өте талғампаз көрінеді.  Текстура үшін ұшы тегістелген жарылған 
жармаларды таңдаған дұрыс.  Сонымен қатар, бүйірлік аралық бар жарылыс 
қолайлы, бұл дизайнға жұмсақ және жеңіл көрініс береді.

Қосымша көлемсіз ұзартуға болмайды.  Шашыңызды түзу және тегіс 
етіп жасаңыз (Cурет 1.79)

1.79 – сурет. Төртбұрышты бет пішіні

Тік бұрышты бет пішіні. Сіз жасай аласыз - тәжінде және құлақ 
деңгейінен жоғары қысқа шашқа көлем қосыңыз.  Бүйірлік аймақтарды 
көзбен кеңейтіңіз.  Бүйірлік және қиғаш жарылыстарды қолданыңыз.

Қосымша көлемсіз ұзартуға болмайды.  Шашыңызды түзу және тегіс 
етіп жасаңыз (Cурет 1.80)
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1.80 – сурет. Тік бұрышты бет пішіні

Бет пішіні трапеция тәрізді. Сіз жасай аласыз - қысқа және орта шаш 
кесу үшін маңдай аймағында ені қосыңыз.  Иектің енін азайту үшін жақ 
сызығын ұзын шашпен жабыңыз.

Бұл мүмкін емес - уақыттың аймағын жіңішкерту және иек сызығын 
кеңейту арқылы тұлғаның трапеция тәрізді формасына баса назар аудару 
(сурет 1.81).

1.81 –сурет. Трапеция тәрізді тұлғаның пішіні

Бет пішіні гауһар тәрізді. Сіз бүйірлік және диагональды 
жарылыстарды пайдалана аласыз.  Иек пен маңдай аймағында визуалды 
кеңейту жасаңыз (1.82-сурет).

1.82- сурет. Ромбоидты тұлғаның пішіні
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Үшбұрышты бет пішіні.  Иек аймағында визуалды кеңейту жасауға 
болады.  Алдыңғы жағынан көрінетін бастың артқы жағында көлем жасаңыз.

Маңдай мен щектің аймағын визуалды түрде кеңейту мүмкін емес (Cурет 
1.83).

1.83 –сурет. Үшбұрышты бет пішіні

Профиль - бұл бастың немесе пішіннің бүйірлік көрінісі.  Адамның 
басының пішіні шаш қию силуэтіне үлкен әсер етеді.  Түрлі адамдардың 
беттерінің профильдері бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленетіндіктен, шашты 
әр адамның бет-бейнесін ескере отырып орналастыру қажет.  Көрнекі 
белгілері - профиль - бұл маңдай, мұрын және иек.

Профильдің үш түрі бар: түзу, дөңес және ойыс.  Тік профиль бет 
жағындағы шаш сызығынан мұрынның ұшына дейін және мұрын ұшынан 
иекке дейін аздап қисықталған.  Тікелей профиль идеалды болып саналады, 
өйткені  кез-келген шаштар тікелей профильге сәйкес келеді (Cурет 1.84).

1.84- сурет. Тікелей профиль

Дөңес профильде көрнекті мұрынның, маңдайдың немесе иектің 
қисаюына байланысты қатты және көрнекі түрде асырылған дөңес болады.  
(Сурет 1.85.) Дөңес профилі бар клиенттер үшін тікелей профильдің 
иллюзиясын жасау ұсынылады.  Тармақ пен маңдайға көлем қосу мұрынды 
көзбен қысқартады.  Көлбеу иекті теңестіру үшін, иектің шаштың көлеміне 
тым аз болып көрінбеуі үшін, желке түбінде кесілген қатты сызықты 
таңдаңыз.  Шашты қатты кесу көзге үлкейтіп, иекке тура бағытталған 
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«алдыңғы диагональды» периметр сызығын жасайды.  Еркектердегі көлбеу 
иек сақалмен немесе мұртпен жасырылуы мүмкін.

1.85- сурет. Дөңес профиль
 

Ойыс пішін ішке қарай иілген,  дөңес маңдай мен иектің немесе 
кішкентай мұрынның мөлшерлеуіне әкеледі. Иектің басым аймағын 
теңестіру үшін желкенің тұсында көлем жасап,  бастың артқы жағындағы 
қысқа ұзындық пен сызықтардан аулақ болу керек, себебі алдыңғы диагональ 
иекке назар аударып тұрады. Жоғары маңдайды жабу үшін кекіл аз көлемде 
болуы тиіс. Егер маңдай немесе иек шықпаса, шашты бет жағына қою 
арқылы кішкене мұрынның орнын толтыруға болады (сурет. 1.86).

1.86- сурет. Ойыс пішін

Бет келбеті. Қажетті пропорцияларды анықтау кезінде тұтынушының 
сыртқы түрінің кейбір ерекшеліктеріне, мысалы, маңдайда айқын білініп 
тұратын ойдымдар немесе шығыңқы құлақтарға назар аудару керек. 
Сонымен қатар, тұтынушының көзілдірік киетінін ескеру қажет.

Егер тұтынушыда айқын ойдымдар болса, ойдымдардың ортасынан 
бүйірлік бөлімдерді бөлуден аулақ болу керек. Шашты тік айрықтар арқылы 
бөлмеңіз, ойдымдарды көрсетпей, шашпен  жауып, бетке қарай  тарылтқан 
дұрыс. (сур.1.87)
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1.86 –сурет. Маңдайдағы ойдымдар

Қалқиған құлақтар тұтынушының сыртқы түріне айтарлықтай әсер 
етеді. Үлкен шығыңқы құлақтарды ұзын шашпен жабу керек немесе 
клиенттің шашы қысқа болса, бүйір аймақтарында көлем жасау керек 
(сурет.1.88).

1.88 -сурет . Шығыңқы құлақ

1.3.6. Шаш бітімі  және оның шашты таңдауға әсері

Кейде шаш қиғаннан кейін сізге ұнайтын шаш үлгісі таңдалғанға 
ұқсамайды. Бұл шебердің шаш бітімі мен өсуін ескермегенін білдіреді.

Бітім-бұл объектінің визуалды көрінісі немесе беткі жағын түйсіну 
формасы. Басқаша айтқанда, шаш бітімі-бұл шаштың беткі қабаты мен 
сыртқы түрінің сапасын қабылдау.

Бітімді қабылдауға жарықтың түсуі әсер етеді. Бітім белсенді емес 
(тегіс), белсенді (біркелкі емес, өрескел) және аралас (белсенді және белсенді 
емес бітімнің үйлесімі) болуы мүмкін. Бітім туралы айтатын болсақ, шашты 
кесу нәтижесінде алынған бітімді, табиғи бітімді және химиялық 
бұйралаудың бітімін ажырату керек.

Әсіресе шаштың қалыңдығы мен бітімі немесе типі болашақ шаш 
үлгісінің  сыртқы бейнесіне қатты әсер етеді. Мысалы, қатты шаш тұтамдары 
қысқа шашқа жабысып қалады. Керісінше, жұмсақ бұйра шаштар  қысқа 
болса да, басқа мықтап жабысып тұрады.

Түрлері бойынша шаш төрт топқа жіктеледі.
Әр топ үшін шаш қиюдың түрлі әдістерін қолданған дұрыс.
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Бірінші топқа жылтыр, қалың,  үлкен массалы шаштар кіреді. Көбінесе 
бұл қара және жирең бұйра шаштар болып келеді. Шаш қиюды жеңілдету 
үшін жұқарту барысында ұстара немесе қайшыны қолданады.

Екінші топ-жылтыр, сау, бірақ бірінші топқа қарағанда жұқа шаштар 
жатады. Бұл топқа ең алдымен ақшыл сары шаштар кіреді. Олар қарапайым 
немесе жұқа қайшымен кесіледі.

Үшінші топқа жылтырсыз сирек, ашық түсті шаштар жатады. Шаштың 
бұл тобын кесу ұсынылмайды.

Төртінші топ-түсіне айырылған және химиялық құраммен өңделген 
шаш тұтамдары.

Шаштың әр түрімен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар төмендегі № 1 
кестеде берілген.

Кесте №1. Шаш түрлері.

Құрылым Тығыздық

Сирек Орташа Қалың

Жұқа шаш 
өте жұмсақ, 
қосымша көлемді 
қажет етеді.

Біркелкі және 
кішкене 
бұрышы 
көтеру үшін 
қолайлы.

Құрылымдауға
мұқтаж.

Орташа 
қалыңдықтағы
шаштар

Бөліктенген шаш 
қию үлгісінде 
жақсы көрінеді.

Кез келген 
құрылымға
икемді

Кез келген пішінді 
орындауға болады. 
Құрылымдау керек.

Қатты
шаштар

Көлемді жақсы 
ұстайды.
Ұстарамен кесу 
ұсынылмайды

Кез келген 
пішінді 
жасауға 
болады.

Шаштар тікірейіп 
тұрмас үшін қатты 
қысқа шаш үлігісін 
жасауға болмайды.

1.3.7. Шаш қию формасының жалпы тұжырымдамасы және 
оларды орындау кезеңдері

Шаш қию-шашқа белгілі бір пішін, стиль берудің негізгі 
операцияларының бірі. Шаш қию-бұл өте күрделі және қиын операция, ол 
ерекше көңіл мен жинақтықты қажет етеді. Шаштың қаншалықты сапалы 
орындалатыны оның сыртқы түріне байланысты. Шаш қиюдың төрт түрі бар, 
олар жеке немесе комбинацияда қолданылған кезде шаштың барлық түрлерін 
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қамтиды. Бұл пішіндерді әр түрлі ұзындықтағы шаштарға қолдануға болады, 
олардың әрқайсысының өзіндік құрылымы, бітімі және сұлбасы бар.

Пішін түрлері: қатты (массивті), аяқталған, прогрессивті (үлкейтумен 
көп қабатты) және біркелкі.

1.3.8 Массивті пішін

Ұзын шашқа арналған ең танымал шаштардың бірі-біркелкі кекілмен 
бірге  бірдей ұзындық жасау, бірақ ешқандай  кекіл болмауы да мүмкін. Шаш 
қиюдың бұл түрі  шашты өру, буу және т.б.шаш үлгілерін жасауда қиындық 
туғызбайды.  Шаш ұзындығы біркелкі, ыңғайлы төсеу және әрқашан өзекті.

Қатты пішін әр түрлі нұсқаларда классикалық және өте танымал болып 
саналады. Қатты пішіннің құрылымы шаш ұзындығының прогрессиясынан 
тұрады, олар төменгі желке тұсынан беттің алдыңғы жағына дейін артады.

.

1.89 –сурет. Қатты пішін және құрылымдық пішінді қию

Шаш табиғи түсу кезінде бір деңгейде орналасады, белсенді емес, тегіс 
құрылымды құрайды. Толқынды немесе бұйра шашқа қатты пішін жасағанда, 
құрылым белсенді емес болып қалады. Шаштың жоғарғы сұлбасы бастың 
пішінін қайталайды. Негіздің периметрі бойынша шаштың максималды 
салмағының концентрациясы пайда болады (сурет.1.90).
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1.90 –сурет. Қатты пішіннің салмағы

Пішіннің ең көп қолданылатын сызықтары: көлденең, диагональды, 
дөңес және ойыс. (Сур.1.91).

1.91- сурет. Көлденең, диагональды, дөңес және вогнуты сызықтар

Бастың орналасуы қатты пішінді орындау кезінде  түзу болуы тиіс. 
Пішін сызығы өзінің қалауымен айтықтар бір-біріне параллель орналасу 
керек. Қатты пішінді алу үшін шаштың таралуы табиғи болуы керек.  Егер 
шаш осы шекараны қайталай беретін болса, маңдай аймағында шаштың 
табиғи таралуы бұзылу мүмкін. Бөлу аймағының үстінен шаштың табиғи 
таралуына ерекше назар аударыңыз. Бас пішінін табиғи түрде қайталауы 
үшін шаштың минималды кернеуін қамтамасыз етуге тырысыңыз.

Кескін-бұл кесу барысында шашты бастың бетіне қарай  ұстау керек 
бұрыш. Қатты пішінді жасау үшін кескіннің екі бұрышы қолданылады: 
шаштың табиғи түсу бұрышы және 0 градус бұрышы. (Сур.1.92). Табиғи 
жағдай-бұл ауырлық күшінің әсерінен шашты басына қатты жақын емес, 
қатты алшақ та тұрмай орналасуы. Нөлдік кескін шашты бастың бетіне 
жабысып қалғанын білдіреді.
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1.92- сурет. Табиғи жағдайы және 0°бұрышы

Шашты қию кезінде бастың шығыңқы бөлігінің артқы жағында нөлдік 
кескін бүгу әсері туғызады,  бұған жол бермеу үшін шашты мүмкіндігінше 
теріге жақындату керек. Қатты пішінді жасау кезінде шашты жұлудан аулақ 
болу керек, бұл бөліктенген шаш қию формасының пайда болуына әкеледі. 
Бұл нәрсені толқынды немесе бұйра шашты кесу кезінде де ескеру қажет. 
Құлақ үстіндегі шашты қиюға да қатысты. Бұл аймақты кесу кезінде шаштың 
шамадан тыс шиеленісуін болдырмау үшін, сіз құлақтың үстіндегі шашты 
тарақтың бүйірімен немесе саусағыңызбен басыңызға басыңыз. Нәтижесінде 
шаш  табиғи орналасуымен қалаған пішінді алады.

• Қатты пішіннің сұлбасы бас пішінінің жоғарғы жағын 
қайталайды және периметрдің айналасында кеңейеді.

• Шаш ұзындығының сыртқы жағы кішіректеу және ол біртіндеп 
бастың ішкі жағына қарай артады.

• Қатты пішінді жасау арқылы алынған бітім белсенді емес. Ішкі 
жақтағы қысқа шаштар сырттағы ұзын шаштарымен бірдей деңгейде болады. 
Бұл периметр бойынша салмақ концентрациясын жасайды.

• Қатты пішінді әртүрлі ұзындықтағы шашқа жасауға болады.

1.3.9. Бөліктенген шаш қию формасы

Бөліктенген шаш қию формасы әртүрлі ұзындықтармен ерекшеленеді. 
Әр ұзындық бір-біріне жабысып, ұштарын көрінетін етеді. Бұл сыртқы 
жағынан белсенді бітімді және ішкі жағынан белсенді емес сезімді тудырады. 
Бөліктенген шаш қию бітімінің  бір нұсқасы-үдеме немесе шаштың қысқа 
ұзындығынан  біртіндеп ұзындау ұзындыққа көшу. Көбінесе ерлердің 
шаштарында қолданылады. Бөліктенген шаш қию бітімінің  құрылымдық 
сызбасында (сурет.1.93) шаштың ұзындығы төменгі желке жақтан маңдай 
аймағына дейін біртіндеп өседі, бұл үшбұрышты сұлба жасайды.
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1.93 –сурет. Бөліктеу формасы, сұлбасы және құрылымдық шаш қию 
үлгісінің сызбасы

Толқынды немесе бұйра шашта бөліктенген шаш қию формасын жасау 
кезінде контурдың шекаралары көзбен кеңейеді. Контурдың өзгеруі үдеме 
дәрежесіне байланысты болуы мүмкін. Бөліктенген формадағы негізгі салмақ 
пішін периметрінің сызығынан жоғары орналасқан, яғни ең ұзын шаштардың 
еркін құлауымен бірге салмақ сызығы өтеді.Бұл сызық бөліктенген 
форманың ішінде белсенді бітімді белсенді емес формадан көрнекі түрде 
бөледі. Салмақ сызығымен бөлінген екі бітім бөліктенген шаш қию сұлбасын 
жасайды. Бөліктеу формасын таңдалған сызыққа параллель орындауға 
болады (көлденең сызық) (сурет.1.94), бет диагоналі (егер бөліктеу дәрежесі 
беттің желке аймағына қарай ұлғаятын болса) (сурет.1.95), желке диагоналі 
(егер беттің бағыты бойынша бөліктеу дәрежесі төмендесе) (сурет.1.96). 
Шашты тік айтық арқылы кез келген пішін сызығымен қиюдан басқасын 
алуға болады. 

                                                    

1.94 -сурет . Көлденең диагональ                   1.95- сурет. Бет  диагоналі
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1.96 –сурет. Желке диагоналі                       1.97 –сурет. Тік диагональ

Әдетте, бөліктеу формасын  құрудағы айтықтар берілген пішін 
сызығына параллель орналасады. Әр түрлі дәрежедегі бөліктеуді алу үшін 
перпендикуляр және ығыстырылған шаштың табиғи таралуын қолдануға 
болады. (Сур. 1.98).

Ығыстырумен үлестіру  негізінен шаштың ұзындығын күрт арттыру 
немесе белсенді бітімді біріктіру үшін қолданылады. Шаштың ұзындығы 
артады, ал бөліктеу кезінде шаштың ығысуына қарама-қарсы бағытта азаяды.

1.98- сурет. Ығыстырумен үлестіру

Шаш қиюды бастамас бұрын бөліктенген формаға арналған  кескін 
жобалауды қамтиды. Бұл бөліктеу кезінде жиі қолданылатын әдіс. 0° – дан 
30° - қа дейінгі кішкене кескін бұрышы арқылы төмен бөлектеу, ал 60° - тан 
90° - қа дейін жоғары бөліктеу алынады. 45 ° бұрышы стандартты болып 
саналады. (Сур.1.99).

1.99- сурет. Төмен, орташа, жоғары кескін бұрышы
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Бөліктеу периметр сызығынан жоғары бағытта жасалғандықтан, 
бірінші тұтамның кескіні тұтамдардың ұзындығының кескінін анықтайды. 
Бөліктеуді дымқыл шашты тарту арқылы да алуға болады. Кесу алдында 
шаш созылады. Олар құрғағаннан кейін жеңіл бөліктеу әсері байқалады. 
Мұндай бөліктеу әсіресе толқынды немесе бұйра шашқа тиімді.

• Бөліктеу формасы үшбұрыш пішінді,шет жағынан созылмалы 
болып келеді. Созылудың ені салмақ аймағын анықтайды.

• Бөліктеу формасының құрылымы-желке жақтағы тұтамдар 
ұзындығының  қысқадан төбе аймағында ұлғаюы 

• Төбе жақтағы ұзын шаштар салмақ аймағын құрайтын периметр 
сызығынан жоғары түседі. 

1.3.10. Озық шаш қию формасы

Озық форма (ұлғайтуы бар қабаттар пішіні). Бұл шаш қию  
тұтынушылар арасында үлкен сұранысқа ие, себебі ол шаш ұзындығын 
сақтауға мүмкіндік береді, сонымен қатар, бітімі белсенді,  көлем жасауға 
ыңғайлы. Бұл формада шаштың ұзындығы төбе аймақтан бастың артқы 
жағына қарай артып, нәтижесінде толығымен белсенді бітім пайда болады 
(сурет.1.100).

1.100 –сурет. Озық форма және құрылымдық форма

Бұл жағдайда шаштың салмағы қалай бөлінгені байқалмайды. Озық 
форманың ұзартылған сұлбасы бар. Шашты "тұтамнан кейін тұтам" әдісімен 
озық  форманы жасаудың ең көп таралған тәсілі- шашты  төбе аймағында 
орналасқан түзуші сызық бойымен көтеріп, қиып тастау қажет. Егер төменгі 
тұтамдар түзуші сызыққа жетпесе, онда сіз екі немесе бірнеше түзуші 
сызықтарды қолдана аласыз (сурет. 1.101). Көтеру бұрышы 90° - дан 180° - қа 
дейін өзгеруі мүмкін.
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1.101- сурет. Шашты ұзындығына байланысты тұтамдарды көтеру 
бұрышы

Айтықтар тігінен, көлденеңінен немесе диагональмен жасалуы мүмкін. 
Қию кезінде шаштың перпендикуляр таралуын қолдану қажет болғандықтан, 
бөлу сызбасы шаштың жиналатын бағытын анықтайды.

Ұзындықты тік айтықтармен бет жағынан алға қарай бөлу қысқа 
тұтамдарды бет айналасында қалдырып, ал бітімі бастың артқы жағына қарай 
төмендеуін білдіреді. (сурет.1.102).

1.102- сурет. Тік айтықтар

Ұзындықтарды көлденең айтықтармен жоғары бағытта бөлу  бітімнің 
қабаттарға бастың бүкіл шеңберіне біркелкі бөлінетінін білдіреді (сурет. 
1.103).

1.103- сурет. Көлденең айтықтар
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Назар аударыңыз: егер ұлғайтуы бар қабаттардың бітімі диагональды 
сызықтың периметріне параллель өтеді деп болжанса, онда қарама-қарсы 
диагональды сызық алынады (сурет.1.104)

1.104 –сурет. Диагональды бөлу сызықтары

Саусақтардың, қайшылар және қолдардың орналасуы кесу кезінде 
қабаттардың кеңеюі арқылы параллель немесе параллель емес болуы мүмкін, 
Бұл дизайнға және тұтамдар ұзындығының қалаған деңгейіне байланысты. 
Қолдың орналасуы бастың кесілген аймағына қатысты анықталады. 
(Сур.1.105).

1.105- сурет. Бөлуге қатысты қолдың жағдайы

• Сұлба қабаттары ұлғаюына байланысты созылған болып келеді.
• Төбе аймағында  қысқадан желке аймағына ұзарып , шаш 

формасын қабат түрінде бөлу.
• Шаш қиюды орындау кезінде бірнеше түзуші сызықтарды 

қолдануға болады.
• Қолдың орналасуы таңдалған шаш пен ұзындыққа байланысты 

болуы мүмкін.
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1.3.11. Бірыңғай шаш формасы

Бірыңғай формадағы шаштың ұзындығы бірдей, бастың пішінін 
қайталайды, толық белсенді бітімді құрайды (сурет.1.106). Бірыңғай шаштың 
формасы дөңгелек пішінді, оны қысқа шашта немесе орташа ұзындықтағы 
шаш үлгісінде жасауға болады. Бітім толығымен белсенді.

1.106 –сурет. Бірыңғай шаш формасының құрылымдық сызбасы 
және сұлбасы

Бірыңғай форманы жасау кезінде бастың орналасуы түзу болуы керек, 
бірақ шашты қию кезінде  бастың төменгі жағын алға қарай қисайтуға 
болады. Кез келген шаштың шаштың кескіні мен таралуы тұрақты болып 
қалуы керек екенін есте сақтаған жөн. Бүкіл шашты  қию барысында кескін 
бұрышы бастың бетінен 90 ° құрайды (сурет 1.107).

1.107- сурет. Кескін 90°

Шаш таңдалған айтықтан перпендикуляр бөлінеді. Ең жиі 
қолданылатындары көлденең, тік айтықтар, кейде радиалды болып келеді 
(сурет.1.108.)
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1.108-сурет. Тік, радиалды және көлденең айтықтар

Шаш қиюдың бірыңғай формасын орындау кезінде әрбір бақылау 
тұтамы келесі тұтам үшін бақылау болады. Бірыңғай форманы жасау кезінде 
саусақтардың орналасуы бастың иілуіне параллель болады.

• Бірыңғай форма сфералық пішінді және толығымен белсенді 
бітімге ие.

• Шаш бірыңғай форма жасау кезінде  90°бұрышпен қиылады.
• Саусақтар бастың бетіне параллель орналасады.

1.3.12. Шаш қиюдың аралас формалары

Салондарда жасалған шаш қию үлгілерінің көпшілігі шексіз 
мүмкіндіктер спектрін ашатын іргелі формалардың комбинациясы болып 
келеді. Аралас формалар әр тұтынушы  үшін қажетті массалық әсері мен 
кеңейтімі бар жеке шаш үлгісін жасауға мүмкіндік береді. Аралас
формалардың пропорциялары шаштың дизайнына байланысты өзгеруі 
мүмкін (сурет.1.109). Аралас формаларды жасау кезінде пропорцияларды 
мұқият таңдап, тұтынушының бет келбетіне қатысты орналасуын  және 
салмақ аймағын ескеру қажет. 

1.109 –сурет. Аралас формадағы пропорциялар нұсқалары

Пропорция-бұл бастың әртүрлі аймақтарындағы шаш ұзындығының 
жалпы ұзындыққа қатынасы. Шаш қию  пропорционалды болмаса, 
үйлесімділікке қол жеткізу мүмкін емес.
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Осы немесе басқа да бітім кез келген пішінге тән сипаттама 
болғандықтан, басқа сипаттамаларды да ескеру керек (атап айтқанда, 
шаштың көлемі). Сондай-ақ, тұтынушының басы мен денесінің 
пропорционалдылығын және болашақ шаш үлгісін ескеру қажет.

Аралас формалардың осы немесе басқа да шаш үлгісінің 
пропорцияларын өзгерту кезінде белгілі бір ережені басшылыққа алу керек. 
Көптеген көркемдік пәндер үшін бұл ереже АҚЕ ("алтын қатынас"ережесі) 
болып табылады. Шаштараздық өнерде бұған қатысты былай дейді: шашта 
стильдің жалпы үйлесімін бұзбайтын ерекшелік болуы керек. Көптеген 
шаштарды визуалды тең бөліктерге бөлу кезінде шаш динамизм мен өзіндік 
ерекшеліктен айырылады. Егер адамның назарын шаштың бітімі немесе түсі 
қызықтырмаса, оның  миы осы жолмен алынған сызықты немесе сұлбаны тез 
түсіндіріп, қызығушылығын жоғалтады (сурет.1.110)

1.110-сурет. Пропорциялардың тең бөліктері

Бұл пропорциялар тым айқын сақталмаған кезде де болады 
(сурет.1.111).

1.111- сурет. Пропорцияда өткір контраст

Адамның көзіне арналған АҚЕ мәліметтері бойынша ең үйлесімді 
комбинация 1/3-2/3 қатынасы болып табылады. Бұл қатынас суретте 
көрсетілген (сурет.1.112)
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1.112- сурет. Пропорциялардың үйлесімді қатынасы

АҚЕ қолдануды ұмытпаңыз, оны көптеген ғасырлар бойы суретшілер 
мен сәулетшілер қолданған. Бұл эстетикалық тартымды модельдерді жасауға 
көмектеседі.

Бұл аралас формаларда (қатты форма мен ұлғайтылатын қабатты форма 
–озық форма) пропорциялардың өзгеруі алынған форманың ішінде салмақ 
концентрациясының өзгеруіне әкеледі (сурет.1.113) 

1.113- сурет. Озық және қатты формалар пропорцияларының қатынасы

Бірыңғай форма мен ұлғайтылатын қабатты формаларды (озық) 
біріктіретін аралас форма төбе аймақта жартылай шеңберлі сұлба мен 
периметрдің бойымен созылған сұлба жасайды (сурет.1.114).

1.114- сурет. Бірыңғай форма мен озық форманың араласуы

Бұл комбинацияда бірінші бірыңғай формада қиылады, онда 
жылжымалы сызық пайдаланылады ( әрбір қиылған тұтам келесісі үшін 
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бақылау болады). Озық форма периметр сызығы бойымен қозғалмайды 
(қарама-қарсы бағытта ұзындықты ұлғайту үшін шаш біркелкі сызыққа 
тартылады).

Пішіннің өсуімен қабаттар басым болған жағдайда, аралас шаш қию 
формалары ұзартылған көрініске ие болады (сурет.1.115)

Бастың жоғарғы бөлігінде бірыңғай шаш қиюды қолданған кезде 
үлкенірек көлем мен биіктік алынады, ол ұлғайтылған қабаттардағы қиюға 
ұқсайды (озық форма). 

1.115-сурет. Төбе аймағындағы бірыңғай форманың және крест 
аймағындағы озық форманың комбинациясы

Бірыңғай форма мен бөліктеу формалы комбинация көбінесе қысқа 
шаш үлгілерінде қолданылады. Бұл біріктірілген пішіннің сұлбасы осы екі 
форманың қатынасына байланысты. Қысқа шаш үлгісінің сыртқы бетіндегі 
бірыңғай форма бастың дөңес пішінін баса көрсетеді, бөліктеу периметр 
сызығымен жүреді (сурет.1.116). 

1.116 –сурет. Екі форманың комбинациясы, бірыңғай форма бастың 
бетінде орналасқан,ал бөліктеу форма желке аймағындағы периметр 

бойынша бүйірлерде  орналасқан

Жалпы алғанда, осы екі форманың комбинациялық бітімі белсенді 
болады, бірыңғай түрде қию аймағында шаш олқы-солқы орналасады, ал 
бөліктеу шаш қию үлгісінде барлығы орнымен тұрады(кейбіреулері 
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басқаларынан жоғары). Кейбір жағдайларда осы аймақты ерекшелеу үшін 
периметрдің айналасында ғана бқліктеуге болады. Аралас форма бір-бірінен 
жоғары немесе қатар орналасқанына қарамастан, өтпелі аймақ көбіне 
олардың арасында орналасады.

• Шаш үлгілерінің көпшілігі бірнеше формаларды біріктіруді 
қажет етеді.

• Формаларды біріктіру нәтижесі таңдалған пропорцияларға 
байланысты болады.

• Формаларды біріктіру кезінде тұтынушы басының пішінін ескеру 
қажет.

1.3.13. Шашты жұқарту негізгі әдістері

Жұқарту — бұл шаш ұзындығының табиғи қатынасына қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін қию операциясы, басқаша айтқанда, олардың ұзындығын 
сақтай отырып, шаштың жұқаруы. Шашты жұқарту түзу немесе жұқартатын 
қайшылармен, сондай-ақ қауіпті немесе жұқартатын ұстарамен жүзеге асады. 
Жұқарту шаш көлемін ұлғайту немесе азайту, сондай-ақ оларды сәндеуді 
жеңілдету үшін қолданылады. Жұқару төмендегідей жасалады: көлемді 
ұлғайту үшін — тұтамның ортасында немесе шаштың тамырынан 2-3 см 
қашықтықта; көлемді азайту үшін-шаш тамырларында, тұтамның ортасында 
және оның ұштарында; сәндеуді жеңілдету үшін-тек жіптің ұштарында 
қолданылады. Жұқартқыш қайшылардың көмегімен жұқарту қию сызықтары 
арқылы жүргізіледі (яғни жұқартуға арналған шаш тұтамдары қию  
кезіндегідей тәртіппен бөлінеді) және бұл ретте оны орындау мақсатына 
байланысты болады. Түзу қайшылармен жұқару (сурет.1.117), шашқа көлем 
беру үшін қолданылады. Шаштың тұтамдарын басқа перпендикуляр тартып, 
бұрыш арқылы шашты әртүрлі биіктікте қиыңыз.

1.117 –сурет. Түзу қайшылармен жұқарту

Бұрау техникасы (сурет.1.118) шаш көлемін ұлғайту үшін 
қолданылады. Шаш тұтамдары бұрамға оралып, қайшыны бұрышта ұстау 
арқылы әр түрлі биіктікте таралған шаш жасалады.                                                                                                                        
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1.118- сурет. Бұрау техникасы

Жұлу техникасы (сурет.1.119) шаш көлемін ұлғайту немесе азайту үшін 
қолданылады. Шаш тұтамдарын сол қолмен ұстап, әр түрлі биіктікте 
шаштың аз мөлшерін (екі-үш шаш) қайшымен кесу қажет. 

1.119- сурет. Жұлу техникасы

Сырғанау техникасы (сурет.1.120) шаш көлемін азайту үшін 
қолданылады. Жартылай ашық қайшылармен шаш тамырынанаяғына дейін 
тұтам бойымен сырғып, жұқаруды орындау керек.

1.120- сурет. Сырғанау техникасы
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1.3.14. Шаш өсуінің шеткі сызығы. Шаш қию кезінде 
тұтынышуның жеке ерекшеліктерін ескере отырып, шаштың шеткі 
сызығын жобалау ерекшеліктері

Бастың артқы жағындағы шаштар әр адамда әртүрлі өседі-олар өте 
жоғары немесе төмен орналасуы мүмкін, әртүрлі бағытта шашырап, бүгіліп 
немесе құйындар мен дөңгелектер сияқты бұралуы мүмкін. Мұның бәрі 
шашты таңдағанда ескеріледі, әйтпесе бастың артқы жағын қию кезінде 
қиындықтар туу мүмкін. Сіз шашты мойынға әртүрлі жолдармен жиектей 
аласыз. Шаштараз мойын құрылымының ерекшеліктеріне, шаш өсуінің 
ұзындығы мен бірегейлігіне, шаш пішінінің конфигурациясына негізделген 
бастың артқы жағының табиғаты мен тәртібін таңдауы тиіс.

Шаш жиектерінің түрлері. Төменде ұсынылған жиектердің барлық 
түрлерін ерлер мен әйелдерге де  қолдануға болады.

Тік жиек сызығы әртүрлі ұзындықтағы шаштарға қолданылады 
(сурет.1.121)

Шаш тұтамдарын төмен қарай тартыңыз және бастың артқы жағынан 
оңға, содан кейін солға түзу сызық бойымен кесіңіз. Осылайша  түзу сызық 
алу оңай және қию дәл болады.

1.121- сурет. Мойынның тік жиегінің сызбасы

Мойындағы шаштың  сопақ жиегі. Төменгі бастың артқы жағындағы 
шашты доғалы бөліктермен бөліңіз. Саусақтардың ішінен қиып, оларды жиек 
сызығына параллель ұстаңыз. Жиек сызығының ең тегіс ауысуын алу үшін 
шашыңызды сәл алға қарай тартыңыз. Бетке неғұрлым көп тартылса, шаш 
соғұрлым ұзын болады (1.122 сур.).
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1.122- сурет. Мойынның сопақ жиегінің сызбасы. Мойынның сопақ жиегі

Айналдыра жиектеу қысқа ұзындықпен ерекшеленеді: ол тек көйлектің
жағасына жетуі мүмкін (сурет.1.123). Шаштың төменгі бөлігін бастың артқы
жағына тартыңыз және түзу сызық бойымен қиыңыз. Келесі қадам - шашты
мойынның бүйірлерінен бетке қарай тараңыз және бұрыш бойынша қиыңыз.
Бұрыштың мөлшері мойынның еніне байланысты.

                                                    

1.123 –сурет. Мойынды айналдыра жиектеудің сызбасы. Айналдыра жиектеу

Ерлердің жиектері көлбеу сызыққа ауысқан кезде айқын бұрышпен 
жасалады, ал әйелдердің шаштарында бұрыш тегістеледі.

Таға тəрізді жиек. Мойынның ортасына жиектеуге арналған жолақты 
жинап, қажетті ұзындыққа дейін қысқартыңыз. Егер сіз ұзартылған бүйірлік 
тұтамдарды алғыңыз келсе, шашыңызды бұраңыз. Содан кейін шашты төмен 
қарай тартыңыз және алынған сызықты қиыңыз (сурет.1.124)
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1.124-сурет. Таға тәрізді жиек сызбасы

Үшбұрышты жиектеу
Бұл жиектеуді әртүрлі ұзындықтағы шаштарға арнап таңдауға болады. 

Тік айтықпен бастың артқы жағын екіге тең бөліңіз. Содан кейін әр жолақты 
бетке, ойыңыздағы үшбұрыштың бүйірлеріне қарай тартыңыз және ішкі 
кесекпен қиыңыз. Саусақтарыңызды үшбұрыштың бүйіріне параллель 
ұстаңыз. Иілу бұрышы шаш жиегінің ұзындығын анықтайды (1.125 сурет).

                          

1.125- сурет. Үшбұрышты жиектеудің  сызбасы. Мойынды үшбұрышты 
                                                                              жиектеу

Пішінді жиектеу. Сәнді пішінді жиектеуді  екі нұсқада таңдауға 
болады: өз суретіңізді ойлап табыңыз немесе шаштың табиғи сызығын 
қалдырыңыз.

 Ал жиек сызығын қиып жатқанда шашты саусақтарыңызбен, 
тарақпен немесе алақаныңызбен бекіту өте маңызды.

 Шашыңызды осылайша бақылаңыз: саусақтарыңызды шеткі 
сызыққа қойып, шеткі сызықтың пішінін қысқаша тігістермен қиыңыз.

 Әйелдердің қысқа шаш қию үлгісінде ең идеалды жиек сызығы 
қисық болады. Қисық сызық әйелге өте жарасымды тұрады және мойынды 
ұзартады.

 Шаршы жиектер ерлерге жарасымды - бұл еркектікке сай.
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Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Современные прически ХХIвека: повседневные и вечерние –
Издательство Эскимо, 2005год.

2. Гай Кремер и Джеки Уэйдсон Искусство укладки длинных волос.
Издательская группа «Контент»2004 года.

3. Esthetique: «Прически лучших мастеров». Пер. с итал.-М: ООО»
Издательство Астрель» 2004 года.

1.4. Ерлерге арналған шаштар-қазіргі үрдістер

Шаштараздың кез-келген түрінде заманауи техниканың әсері білінеді, 
оның жетілуі жүреді, жаңа заттар, құрылғылар мен шаш күтім құралдары 
пайда болады. Шаштараздағы жаңалықтар туралы көп нірсені айта беруге
болады, бірақ тек бір нәрсеге ғана яғни, шаш үлгісі жеке келбетке міндетті 
түрде сәйкес келуі керек екеніне сенімді.

Шаш қию үлгісі-бұл шашқа шаш қию арқылы берілетін форма. Қазіргі
таңда ерлердің шаш үлгісі өз тұғырына ие болды. Олар әр маусымда өзгеріп, 
сәнге жаңа силуэттер әкеледі: қысқа кекіл, ұзартылған желке жақ және 
керісінше болуы мүмкін.

Жақсы шаш қию үлгісі тұтынушыға мінсіз көрініп, өз-өзіне сенімділік 
береді. Шын мәнінде, ерлердің көпшілігі "өзеріңе оңай  "шашты таңдайды.

Жалпы көптеген ерлер мен әйелдердің шаш қию үлгілерінің арасында 
біршама ұқсастықтар бар. Көбіне екеуіңе де бірдей әдіс жиі қолданылады, 
кейде ерлер мен әйелдер бірдей шаш үлгісін қидырады, бірақ олардың 
арасында қажетті  пішіндер мен техникаларда айтарлықтай айырмашылық 
бар. Сонымен қатар, ерлер мен әйелдердің шаштарының құрылымында 
өзгешелік бар. Ерлердің шаштарының сұлбасы көбіне тікбұрышты және 
бұрыштық болады, бұл ерлердің көпшілігіне сай, ал әйелдер шаштарының 
сұлбасы дөңгелектенеді.

Көптеген ер адамдар әйелдер сияқты қысқа шаш қию үлгісін таңдайды. 
Мұндай шаш үлгілері танымал, өйткені ең аз уақытта сәндеуді қажет етеді, 
сондықтан тұтынушыларға оларды күту оңай. Бұл шаш үлгілерінің көпшілігі 
қысқа болғаны соншалық, тіпті оларды сәндеу әрең байқалады. Мұндай шаш 
қиюды орындау кезінде дәл қозғалыстар мен кесектерді мұқият орындау 
қажет. Көп жағдайда "баспалдақпен" кесілген қысқа шаштар артқы және 
бүйірлерінде бөліктенеді. Мұндай шаштардың жиегі  білініп тұратындықтан 
үлкен назар аударуды қажет етеді.

Алайда, шаш үлгілерінің аздығына қарамастан, ер адамдар қатты 
монотонды болып көрінбейді, өйткені әр шаш өздігінен емес, тек бет-
әлпетімен, адамның фигурасымен, киімімен және мінез-құлқымен үйлеседі. 
Сондықтан, бір адамға бірдей шаш үлгісі спорттық көрініс берсе, ал екіншісі-
ұқыпты іскер адамның көрінісін береді.

Әрбір сән жаңа үрдістерді жүзеге асырады, кейде өте радикалды, 
жастар әрқашан оларды қуана-қуана қабылдайды, бірақ аға буын, қалыпты 
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және консервативті адамдар жаңа идеяларды әрең қабылдайды, кейде 
жылдар бойы, кейде ондаған жылдар бойы бір модельді қалайды (бұл 
әйелдерге тән, бірақ аз дәрежеде). Сондықтан сіз әрқашан клиенттің талғамы 
мен тілектерін ескеруіңіз керек, бірақ сіздің кәсібилігіңізді қолдана отырып, 
сүйікті модельге бүгінгі сән элементтерін енгізуге тырысуыңыз керек. Бірақ 
ең бастысы ұмытпаңыз: адам әрқашан әдемі киім немесе шашты 
тасымалдаушы ретінде емес, адам ретінде қызықты.

1.4.1. Шаш қию үлгісін таңдауға әсер ететін факторлар

Сәнге қарамастан, ерлердің шаш үлгісін модельдеу кезінде белгілі бір 
факторларды ескеру қажет.

Шаш үлгісі ең алдымен икемді болуы керек. Ерлер әйелдерге қарағанда  
шаштарын сирек сәндейтіндіктен, шаш сұлулығын шаштың өзі қамтамасыз 
етуі керек (сәндеуді есептемей).

Дұрыс орындалған шаш қию үлгісінде  шашты кез-келген бағытта 
тарауға болады және ол желден қорықпайды, өйткені оның бетінің икемділігі 
бұзылмайды (ол тегіс болып қалады және үзілмейді). Бұл дұрыс орындалған 
жиекке байланысты болып келеді.

Сәндік элементтер ерлердің шаштарында өте сирек 
қолданылатындықтан, шаш қию формасы мен шаштың қай бағытта 
болатындығы өте маңызды рөл атқарады.

Мысалы, ұзын шаштың ортасынан ашылған айтық жас жігіттің 
бейнесін жасайды, оның сыртқы келбетіне көп көңіл бөлінбейді. Бірақ егер 
сол жас жігітке ортасынан айтық ашып қысқа шаш үлгісін жасайтын болса, 
онда ол мүлдем басқа әсер қалдырады – бала аккуратист.

Бірінші жағдайда, айтықтың пайда болуы тек қажеттіліктен туындады 
(шаштың көзді жаппауы үшін), ал екінші жағдайдағы айтық қазірдің өзінде 
декор элементі болып табылады, өйткені ол осы жерде арнайы жасалып 
орналасқан.

Әрбір шаш қию үлгісінің жеке бөліктері тепе-теңдік әсерін дұрыс 
анықтау қажет. Мысалы, ұзын шаштармен төбе аймақта көлем жасауға 
болмайды, бірақ егер сізге фронтальды аймақтың үстінен шаш үлгісін жасау 
қажет болса, онда бастың артқы жағындағы шаштың ұзындығын азайту 
керек.

Шаш үлгісі бет пен бас пішінінің кемшіліктерін жасыруы керек, 
сондықтан модельдеуді бастағанда, барлық шашты артқа қарай тарап, бет 
сопақшасын, бастың пішінін (дөңгелек, сопақ, ұзын, шаршы болуы мүмкін) 
және таз дақтарды, шаштың өсуін, құйынның бағытын, бастың бетіндегі 
кедір-бұдырлар мен тыртықтардың болуын, құлақтың мөлшері мен пішініне 
назар аудару керек.

Шаш үлгісін таңдағанда оны бет пішініне түзету арқылы таңдау жасау 
керек. Егер әйелдердің жартысы үшін сопақша келген шаш үлгісі идеал 
болса, онда ерлердің таңдауы мүлде басқаша. Дұрыс шаршы пішін -бұл 
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барлық визуалды кескіндерді жақындату үшін қолданылатын алтын стандарт 
(сурет.1.126).

1.126- сурет. Шаршы сұлба

Ол үшін таңдалған шаш үлгісінің сызықтарының бағыты табиғи 
ерекшеліктерді қалай түзететінін бағалау керек.

Беттің дөңгелек және шаршы пішінімен шашты қысқа етіп қию керек, 
ал ұзартылған бет пішінімен бүйір аймақтардың шаштары ұзағырақ қалады, 
осылайша көлем жасалады. Егер төбе жақтағы шаш өте жұқа және сирек 
болса, онда шаш қиюды төбе аймақтан бастау керек және оны кішкентай 
тұтамдармен кесу керек, әйтпесе қадамдар байқалады. Егер шаш қалың және 
қатты болса, онда басты назар шашты бет түзету жұмыстарына аударылады. 
Маңдайдағы терең ойдымдарды жауып, көрсетпей қою  керек. Көптеген 
адамдар маңдайын ұзын кекіл арқылы жауып, үлкен қателік жасайды. Бұл 
дұрыс емес, өйткені ұзын шаш өте қозғалғыш және ол кемшілікті 
жасырмайды, керісінше, оған назар аударып тұрады. Жиек сызығы мінсіз 
орындалуы керек және көбінесе табиғи сызық қолданылады. Терінің жеңіл 
көрініснде ерекшеленетін жеке шаштар ғана қиылады. Қию кезінде 
тұтынушының басы табиғи күйде орналасуы керек. Басыңызды қатты бүгіп, 
сіз өте жоғары мойын сызығын алып қалуыңыз мүмүкін.

Сәндеу кезінде бас пен бет пішінін ескеруі керек, бірақ ең бастысы, ол 
табиғи болуы керек, содан кейін ол өзіндік пайдалы әсер қалдырады. Сәндеу 
кескінге көркемдік береді. Ол сәндеу өнімдерін және арнайы құралдарды 
қолдану арқылы жүзеге асады (сурет.1.127)

1.127- сурет. Шашты кептіргішпен және ағылшын тарағымен сәндеу
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Сәндеудің көмегімен сәндеуге арналған құралдарды пайдалана отырып, 
дымқыл шаштың әсерінен бастап, шаш кептіргішпен сәндеуге дейін өз 
стиліңізді өзгертіп отыруға болады.(сурет.1.128).

1.128 –сурет. Күнделікті сәндеу және ресми жағдайлар үшін сәндеу

1.4.2. Ерлер шаштарын жобалау және модельдеу әдістері

Ерлердің шаштарын жобалау және модельдеу таңдалған құралдар мен 
орындау әдістеріне байланысты болып келеді. Ерлердің шаш қию үлігілері  
қайшымен немесе шаштараз машинасымен жасалады, дегенмен кейде 
ұстараларды жиектерді жасау, шашты қалыңдату немесе бітімді беру үшін 
қолданылады.

"Тарақтың үстіне" техникасы бастың барлық аймақтарында қысқа 
пішіндерді қию үшін қолданылады. Тұтам тарақпен басқарылады, ал шаштың 
шығатын ұштары қайшымен немесе машинамен қиылады. (Сур.1.129 және 
1.130).

1.129-сурет . Қайшы тарақтың үстінен

1.130-сурет. Машинка тарақтың үстінен
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Тарақ түріндегі саптамасы бар машиналар шашты берілген ұзындыққа
дейін кесуге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе ұзын шаштар үшін ыңғайлы, 
өйткені оларды тез және оңай қысқартуға болады, кейінгі өңдеу үшін 
өрескел пішінді алады.

"Тарақтың үстінен" техникасында әртүрлі мөлшердегі және пішіндегі 
тарақтар қолданылады. Кесілген шаштың ұзындығы тарақты ұстайтын 
бұрышпен анықталады (сурет.1.131).

1.131-сурет. Тарақ проекция бұрышын анықтайды

Шаш теріге жақын кесіледі, бұл мөлдірлік әсерін жасайды. Шаш 
неғұрлым қысқа болса, әсер соғұрлым күшті болады. Жалпы, жиі тістері бар 
тарақтар шаштың дәлдігін қамтамасыз етеді. Тар тістері бар тарақтар теріге 
жақын кесуге және өте қысқа шаштарды алуға мүмкіндік береді. Шаштараз 
тарақты қысқа жіптерді кесу үшін қолданылады.Шашты кесетін бұрышты 
жақсы бақылау үшін тарақты сұқ саусақ пен бас бармақтың арасында ұстау 
керек (сурет.1.132).

1.132-сурет. Үлкен тарақтың үстіндегі қайшы

Үлкен тарақтың көмегімен ұзын шашты тез кесуге болады. Тарақты бас 
бармағыңызбен алақаныңызға басу керек (сурет.1.133).
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1.133-сурет. Шаштараз тарағының үстіндегі қайшы

Конустық тарақтың көмегімен ең қысқа шаш кесіліп, периметр 
бойымен жиек жасалады (сурет.1.134).

1.134-сурет. Конус тарағының үстіндегі қайшы

Жиектерді орындау ережелері
Кез-келген шаш қиюдан басталуы немесе аяқталуы мүмкін, бәрі 

орындау технологиясына және тұтастай алғанда шаш қиюдың түріне 
байланысты. Жиек-бұл шаш сызығын периметр бойынша  сызуға мүмкіндік 
беретін кесу әдісі. Әдетте, ол клиентке тән табиғи қысқа шаш сызығын 
ерекшелеп көрсету үшін жасалады.

Көптеген ер адамдарда шаш табиғи шаш сызығының боййымен, әсіресе 
бет пен бастың артқы жағында өседі.Бұрын жиектер қайшымен және 
ұстараның көмегімен жасалды. Табиғи шаш өсу сызығындағы қажетсіз 
шашты кетіру үшін "қауіпті" ұстараларды қолданды. Бұл шаштың толығымен 
алынғанын және шаш қиюдың өмірін ұзартты, себебі шаш ұзақ уақытқа дейін 
өспейді.  Қазіргі уақытта жиектер әдетте қайшылардың ұштарымен және 
электрлік шаш қыстырғышымен жасалады, ол шашты ұстарамен қырғандай 
қысқа етіп кесіп тастай алады (1.135-сурет).
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1.135-сурет. Қайшылардың көмегімен жиектеу

Машинка көмегімен жиектеу.
Кейде шашты өте қысқа кесу қажет болған жағдайда, ұстара көмегімен 

қырыну қолданыла береді. Құралдар мен технологияны таңдау шаш қиюдың 
формасы мен шаштараздың қалауы бойынша анықталады.

Ерлердің шаштарын кесу кезінде сіз келесі тармақтарды ескеруіңіз 
керек:
• Көптеген ер адамдар  жиектеу арқылы шаш қиюды қажет етеді, 
әйтпесе олар көп жағдайдаұқыпсыз және толық емес көрінеді.
• Шаштың табиғи сызығын бұзбауға тырысыңыз, әсіресе құлақтың 
айналасында, бастың артқы жағында және қысқа шаш қиюды жиектеу 
арқылы жасаңыз (мұндай бұзушылықтар өрескел және жасанды көрінеді, ал 
шаш қайтадан өсе бастаған кезде ұқыпсыз жасалған жұмыс секілді болады).
• Егер бастың артқы жағындағы және ұштарындағы шаштар мұқият
алынып тасталса, жиектер әрқашан ұқыпты көрінеді.
• Кейде шаштың стиліне айқындық беру үшін фронтальды аймақта жиек 
жасайды.

Жақ сақал дизайны (самай-бүйірлік аймақ)
Ұзақ уақыт бойы ер адамдар сақалды, мұртты немесе жақ сақалды 

болды. Қауіпсіз ұстаралардың пайда болуы таза қырынуды танымал етті, ал 
ер адамдар жақ сақалмен жүре бастады (сурет-1.136).

1.136-сурет. Жақ сақал
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Қазіргі уақытта жақ сақал дизайны көптеген ерлердің шаштарында, 
әсіресе қысқа шаштарда маңызды рөл атқарады, өйткені олар көзге тез 
түседі. Көбісі ұзын жақ сақалды артық көреді, олар ұштарына қарай 
тарылады (сурет.1.137) немесе басқа да күрделі контурларды құптайды.

1.137-сурет . Тарылған ұштары бар жақ сақал.

Көптеген ер адамдар табиғи көрініске қол жеткізуге тырысып, жақ 
сақалдың аз дизайнын қалайды. Әр клиент үшін резервуар дизайнының 
пішінін дұрыс таңдау оның бет әлпеті мен шаш стилімен анықталуы керек.

Жақ сақалды кесу кезінде есте сақтау керек:
• Ерлердің шаштарының көпшілігі жақ сақалдың көмегімен өнімді 
көрінеді.Жақ сақалдың дұрыс таңдалған ұзындығы шашты теңестіруге және 
тартымды, батыл бет дизайнын жасауға мүмкіндік береді.
• Жақ сақалдың жоғарғы сызығын құлақтың жоғарғы ұшынан төмен
және шаштың табиғи өсу сызығын бұзбауға тырысыңыз, өйткені бұл табиғи 
және жасанды әсер қалдырады. Ер адамдар қырыну кезінде байқаусызда 
жасайды. Құлақтың жоғарғы шетінен шамамен 2 см ауытқу қолайлы (1.138-
сурет). Вискиді симметриялы ету үшін бет әлпеті ұзындық нүктелері ретінде 
қабылданады.

1.138-сурет. Жақ сақалды түзеу.
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• Әрқашан жақ сақалдың бір деңгейде кесілгеніне көз жеткізуге 
тырысыңыз.
• Өңдеу кезіндежатық ауысуға тырысыңыз. Шашты, жақ сақалды
жиектеу кезінде құлақтың бойымен өтетін табиғи шаш өсу 
сызығынанорындау керек.
Желке жағындағы жиектерді орындау ережелері. Жиек бойымен шаш 
сызығының дизайны жиектеу деп аталады. Бұл ерлердің шаш үлгісінің 
маңызды элементі, өйткені бастың артқы жағындағы шаштың табиғи өсу 
сызығы әдетте дұрыс көрінбейді (1.139-сурет.), өйткені мойын шаштары жиі 
қалың болады.
Бірнеше жылдар бойы желке тұсындағы жиектеудің үш негізгі нұсқасы пайда 
болды, бұл ерлерге ұнайтын түрге қол жеткізуге мүмкіндік береді, өйткені 
шаш қайтадан өскен кезде шаш тез арада маңызсыз көрініске ие болмайды.
• Тік жиектері бар трапеция.
• Шашты азайту.
• Дөңгелек жиектері бар трапеция.
•

1.139-сурет. Шаштың табиғи ауысуымен көрінетінжелке тұсы

Тік жиектері бар трапеция айқын контурға ие. Мұндай жиектерді 
қайшылар мен электр шаш қыстырғышының көмегімен алуға болады. Оның 
көмегімен сіз желке тұсындағы жиек сызығымен дұрыс бұрыштарға қол 
жеткізе аласыз. Мұны шаштың табиғи өсу сызығы бойымен жасау керек, 
әйтпесе түзу жиектері бар нақты трапеция болмайды. (1.140-сурет.).

1.140-сурет. Тік қырлы трапеция түріндегі жиек.
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Бұл табиғи шаш сызықтарын бұзбаңыз, өйткені олар өрескел және 
жасанды көрінеді, ал алынған шаштар тез арада қайта өсе бастайды, бұл 
шашқа лас көрініс береді. Қажет болса, түзу жиектері бар трапеция түріндегі 
жиектерді сәл көлеңкелеуге болады, бұл шашқа жұмсақ және табиғи көрініс 
береді. Жиектеу желке тұсты мәлімдегенде шаш бабы  жұмсақ межеленген 
жолға шығады және желке тұстағы шаштың табиғи өсуін қамтамасыз етеді. 
Шашты желке тұсындағы және бүйірлерінде немесе мойынның төменгі 
жағында бірнеше сантиметрде жұқару арқылы өңдеуге болады. Шашты 
азайту әдетте "тарақтың үстіндегі қайшы" немесе "тарақтың үстіндегі 
машина" техникасында, сондай-ақ саптамасы бар машинаны қолдану арқылы 
жүзеге асырылады. Тікелей жиектермен жиектеу сияқты, мойынның 
бүйірлеріндегі жиектер шаштың табиғи өсу сызығы бойымен орындалуы өте 
маңызды.
Трапецияның дөңгелек жиектері бар жиектері түзу жиектері бар трапеция 
тәрізді жиектерге ұқсас (1.141-сурет.).

1.141-сурет. Трапеция түріндегі желке тұсын дөңгелек жиектермен жиектеу.

Олар сондай-ақ айқын контурға ие, бірақ олардың бұрыштары сәл 
дөңгеленген. Дөңгелектеуді қайшылар мен электр машинасының көмегімен 
жасауға болады. Егер сіз дөңгелек контурды қатты орнатсаңыз, шашыңыз 
әйел адамдардың шашындай көрініске ие болуы мүмкін. Сонымен қатар, 
алынған шаш жақында қайтадан өсіп, шашқа лас көрініс береді.

Шаш өсу бағыттары. Шаш өсуінің әртүрлі бағыттары болуы мүмкін. 
Мұны анықтау керек, өйткені шашты модельдеу де, оны орындау техникасы 
да осыған байланысты. Төменде шаштың ерекше өсуінің мысалдары және 
оларды кесудің ең қолайлы әдістері келтірілген.

Орай болған жағдайда шашты ұзағырақ қалдырған дұрыс. Егер шаш 
өте қысқа болса, шаш әрдайым жоғары болады және оны тегістеу мүмкін 
болмайды (1.142-сурет.).
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1.142 –сурет. Орайлар

Төменгі желке тұстағы орайлар мойынның бір немесе екі жағында 
пайда болуы мүмкін (1.143-сурет.)

1.143- сурет. Желке тұстағы айдар.

Бұл түзу сызықты кесуді қиындатуы мүмкін. Бұл жағдайда сіз шаш қию 
әдісін қолдана алмайсыз, бірақ кейде шашты ұзын етіп қалдырған дұрыс, ол 
бастың артқы жағындағы бұйраны жауып тастады.

Орай бастың алдыңғы аймағында шаш сызығында кездеседі (1.144-
сурет.)

1.144- сурет. Айдар

Бұл, әсіресе, жұқа шашта,  жиі табиғи бөлініп тұратындықтан, тікелей 
шашты қиюды қиындатады. Әдетте осы пішінге сәйкес шаш қиюды жасаған 
дұрыс. Кейде шашты ұзын қалдырып, айдарды жабу үшін тіке бөлуге
жасауға тырысуға болады. Маңдайда өсетін шаштар (1.145-сурет.), жоғары 
және алға.
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1.145-сурет . Маңдайдағы мүйісше

Бұл жағдайда шашты керіқарай таралатын шашты таңдаған дұрыс, 
өйткені кез-келген бөліністегі кекіл жоғары шығып тұрады. Қысқа шашты 
немесе шашты бөлуге келеді.

1.4.3. Ерлердің шаш қию үлгілерін жасаудың негізгі кезеңдері.

Кесу процесінде келесі ұғымдар өте маңызды: аймақтарға бөлу, бастың 
позициясы, бөліну, бөлу, проекция, саусақтар мен құралдарды қою, басқару 
сызығы. Бұл кезеңдерді білу ерлердің шаш қию кезінде қажет.

Басты секцияларға (аймақтарға) бөлу шаш қию процесінде шашты 
бақылау мақсатында жүзеге асырылады. Бұл бөлу көбінесе проекция 
бұрышы өзгеретін сызықта жасалады (1.146-сурет.)

1.146-сурет. Бастың секцияларға бөлінуі.
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1.147-сурет. Бастың орналасуы

Айрық – бұл шашты аймақ ішінде бөлетін сызықтар. Олар бағытпен 
сипатталады және көп жағдайда таңдалған дизайн сызығына параллель 
жүреді (.1.148-сурет).

1.148-сурет. Айрықтар

Бөліп тарау – түп бөлігіне қатысты шаш тарайтын бағыт. Табиғи 
таралу-бұл ауырлық күші әсерінен шашты алатын бағыт. Перпендикуляр 
үлестіруде шаш тамырдың бөлінуіне дұрыс бұрышпен (90*) бағытталған. 
Егер шаш табиғи немесе перпендикуляр таралудан басқа кез-келген бағытта 
таралса, онда бұл бөлу офсеттік бөлу деп аталады. Егер шаш жоғарғы жағына 
тігінен немесе бастың иілу сызығынан түзу бағытта таралса, бұл бағытты 
бөлу дейді. (1.149-сурет.).



107

Табиғи

Перпендикуляр

Ығысумен

Бағытталған

1.149 –сурет. Бөліп тарау түрлері
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Кескін – бұл шаш қию кезінде бастың иілу сызығына қатысты 
орналасқан бұрыш. Нұсқаулық ретінде кеңістіктік ось қолданылады (1.150-
сурет).

1.150-сурет. Кескін бұрышы

Саусақтар мен құралдың орналасуы саусақтардың түбірдің бөлінуіне 
қатысты параллель немесе параллель емесорналасқанын білдіреді. Бұл 
позиция шаш қию сызықтарын анықтайды. Саусақтардың параллель емес 
орналасуы, әдетте, жіптің ұзындығын күрт арттыру қажет болған кезде 
қолданылады (1.151-сурет.).

1.151-сурет. Саусақтың орналасуы

Әрленім сызығы-қорытынды ретінде қызмет ететін шаш тұтамы 
басқару сызығы жылжымалы әрленім сызығы деп аталады. Және 
жылжымалы әрленім желісі емес, онда басқару тізбегі барлық кейінгі шаш 
тұтамы үшін нұсқаулық болады (1.152-сурет.)
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1.152-сурет. Жылжымалы әрленім сызығы және бекітілген әрленім
желісі.

• Шаш қиюдың барлық кезеңдерін мұқият орындап отырса, дұрыс шаш 
қиюды жасау мүмкіндігі жоғары.

• Соңғы шаш қиюкезінде әр кезең үшін арнайы техниканы сақтау қажет 
екенін түсіну өте маңызды.

• Егер жұмыс жақсы орындалған болса және тұтынушы өзін жайлы 
сезінсе, оны сәтті деп санауға болады.

1.4.4. Ұзын шашқа арналған заманауи ерлер шаш қию үлгілері

Ұзын шаштар ерлердің сәніне қашан кірді? Ешкім ойлаған жоқ, бірақ 
қысқа ерлердің шаштары 200 жыл бұрын сәнге айналды, ал бұған дейін 
ерлердің шашы ұзын болды. Скандинавиялық викингтер, Француз 
мушкетерлері және американдық үндістер, егер біреу ұзын шашты батыл 
емес деп айтса, таң қалады.

Егер бұрын барлық ер адамдар ұзын шашты болса, қазір бұл 
шығармашылық мамандықтар өкілдерінің құзыреті: дизайнерлер, 
суретшілер, музыканттар, модельдер (1.153-сурет).

1.153-сурет. Ұзын шашқа арналған ерлер шаш үлгілері
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Қазіргі уақытта шаштараздар шаштың түріне және бет пішініне 
байланысты ұзын шашты  ерлерге арналған көптеген сәнді шаш үлгілерін 
ұсынады. Қалың шаш иелерінің жолы болады: олар кез-келген дерлік шаш 
үлгісін таңдай алады! Егер шаштың тығыздығы мен көлемі жеткіліксіз болса, 
онда каскадты типтегі құрылымды шашты таңдаған дұрыс ( 1.154-сурет.)

1.154 – сурет. Сатылы үлгідегі берік шаштар

Ұзын шашты классикалық немесе симметриялы шаштар үлкен 
ерекшеліктері бар тұлғаның иелеріне сәйкес келеді.

Мұндай шашты күту және сәндеу өте оңай, шашты шаш кептіргішпен 
немесе табиғи түрде кептіріп, біркелкі бөлуге болады. Сондай-ақ, бұл шашты 
барбершопта үнемі жөндетуге болады. Үйлесімді ұзындық иық деңгейінен 
төмен емес, ұзын шаштар эксцентриалды көрінеді (1.155-сурет).

1.155-сурет. Ұзын шашқаарналған үйлесімді ерлер шаш үлгісі

Ұзын шашты классикалық шашты төменгі байламға жинау ыңғайлы 
(1.156-сурет).



111

1.156-сурет. Төменгі түйін

Қырылған самай-соңғы бірнеше жылдағы ерлер шаштарының ең сәнді 
трендтерінің бірі және олар ұзын шаштармен әсерлі көрінеді. Жас ерлер 
арасында ең танымал-андеркат шаштары (Ұзын тұтамдармен бастың артқы 
жағында және қырылғансамайбөлігінде болады. (1.157-сурет).

1.157-сурет.Ұзын шашпен ұштастырылған қырылған самай 

Мұндай шаштарды сәндеу үшін сізге балауызбен немесе сазбен 
күнделікті сәндеу, сондай-ақ шаштар пішінін жоғалтпауы үшін барбершопқа 
үнемі бару қажет.    Ерлерге арналған ұзын шаштарға арналған 
асимметриялық шаштар әртүрлі ұзындықтағы шаштармен, аяқталған 
шаштармен, сондай-ақ қиғаш бөліктермен немесе жағына салынған 
шаштардан тұрады.   Асимметриялық шаштар кескінге ұқыпсыз бейне 
береді!

Құйрықтар мен байламдар. Ерлердің шаштары бірнеше жыл бұрын 
сәнге айналды. Батыс баспасөзде бұл шаш сәні Man Bun (1.158-сурет).
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1.158-сурет.Ерлердіңқұйрықты шаш үлгісі және қырылған самай бөлігі.

Оны жүзеге асыру үшін ұзын шашты бастың жоғарғы жағында жоғары 
етіп жинау жеткілікті. Көбінесе мұндай шаштар қырынған самайдың немесе 
бастың артқы жағымен біріктіріледі.

1.4.5. Орташа шаш ұзындығындағы ерлердің шаш үлгілері

Қазірде жақсы және әдемі шаш үлгісі-бұл қисынсыз емес, сенімді, 
табысты адам үшін кескіннің ажырамас атрибуты. Көптеген жылдар бойы 
қалыптасқан көзқарастар мен заманауи сәнде бір стильді ұстануға деген 
ұмтылыс қолайсыз. Бірақ, орташа ұзындығы, өте ұқыпты жиектері бар, таза 
жасалғанклассикалық шаштар әрқашан сәнде болады. Яғни, ол «кеңсе 
стилін»  толығымен жеткізеді. Шаштың ұзындығы пішін мен құрылымды 
көруге жеткілікті түрде қысқа, бірақ әмбебап және сәндеуге оңай болады.

Орташа ұзындықтағы шаштар, егер олар нашар күтілсе, "өсіп 
кеткендей" көрінуі мүмкін. Бұл жағдайда пішін мен құрылымды сақтау үшін 
сән үйіне жиі бару керек.

Орташа ұзындықтағы классикалық ерлердің шаш үлгілері фронтальды 
және париетальды аймақта жалпақ пішінді иемденеді. Қалаған кескінге 
байланысты сыртқы аймақты әртүрлі тәсілдермен кесуге болады-бұл әдетте 
төмен және орташа үдеме болуы мүмкін (1.159-сурет).
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1.159-сурет. Тегіс шаш үлгісі пішіні

Төменде төмен және орташа үдемесі бар шаштың орташа ұзындығына
арналған ерлердің шаш үлгісінің әртүрлі нұсқалары берілген (1.160-сурет), 
(1.161-сурет)

1.160-сурет. Төменгі үдеме 



114

1.161-сурет. Орташа үдеме

Шаш қиюдың классикалық түрі әмбебап және жасына, қызмет түріне 
қарамастан барлық ер адамдарға жарамды.

1.4.6. Қысқа шашқа арналған ерлердің шаш үлгілері

Ерлердің классикалық стильдегі қысқа шаш үлгілерінің
танымалдығына бір ғасыр емес. Қысқа шаштар ең аз күтімді қажет етеді 
деген пікір бар. Бұл сәнді көріну үшін оларға күтім жасаудың қажеті жоқ 
дегенді білдірмейді. Қысқа пішіндердің ерекшелігі-шаштың шетіндегі өте 
қысқа кесілген аймақ, оны дұрыс ұстау үшін жиі кесіп тастау керек. Бұл 
шаштар осындай шаш қиюды сәтті меңгерген шаштараздар арасында 
танымал. Қысқа пішіндерқиыстырумен сипатталады, әсіресе жоғары үдеме
немесе бас терісі көрінетін әр түрлі дәрежедегі мөлдірлік, әрленімін
таңдағанда ескеру қажет. Сондай-ақ, тұтынушының шаш сызығының 
құрылымы мен пішінінің қысқа пішінге әсерін ескеру керек және клиенттің 
табиғи ерекшеліктерін ескере отырып, шаш қию әрленімін бейімдеу қажет.

Қысқа шаштан ұзын шашқа ауысу аймағына байланысты "фейдтің" 
бірнеше түрлері бар.  Fade (Fade) ағылшын тілінен "құлдырау" немесе 
"ауысу"деп аударылады. Бұл атау ерлердің шаш қиюының осы 
техникасының сипаттамаларын дәл көрсетеді. Фейдтің басты ерекшелігі –
қырынған бас терісінен тұтынушы қалаған шаштың ұзындығына дейін 
"түтінді"ауысу. 

Төмен фейд-бұл қысқа шаштан ұзындыққа ауысу бастың артқы 
жағында басталатын нұсқа. Шаштытөмен самай бөлігі бұрыштар мен 
жанында қиылады. Ұзындығы басың бөлігінде қалады, бұл көлемді сақтауға 
және беттің пішінін созуға мүмкіндік береді. Киімнің спорттық стиліне 
сәйкес, сәндеу сәл ұқыпсызқалдырады,ал костюмнің астында шашты 
қайтадан тарап, ретке келтіреді (1.162-сурет).
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1.162 –сурет. Төмен фейд

Орташа фейд. Бұрын шаш үлгілері негізінен әскери адамдарға ғана тән 
болған. Бұл пішін батыл көрінеді, қоғамнан ерекшеленуге мүмкіндік береді. 
Бүйірлердегі және артындағы шаштар өте қысқа алынып тасталады, ауысу 
құлақтың үстінен басталады. Шаш үлгілерінің жалпы көрінісі қысқа, 
сызықтар қатаң және дәл өтеді. Осындай тексерілген құрылымға қарамастан, 
орташа фейд даралықты көрсетуге мүмкіндік береді. Кекілді кері қарай 
тарауға, бөлектеуге болады (қырынумен болады), әр түрлі әсері бар сәндеуге 
арналған өнімдерді қолдануға болады - гель, балауыз және басқалар (1.163-
сурет).

1.163 –сурет. Орташа фейд. 

Жоғары фейд. Қысқа және ұзын шаштар арасындағы күшті 
контрастты қамтиды. Нұсқа сәнді, батыл, тіпті экстравагантты. Өтпелі сызық 
бастан шамамен бес сантиметр немесе одан жоғары өтеді, бұл "жоғары" 
деген атауды анықтайды (1.164-сурет).

1.164 -сурет. Жоғары фейд
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Тегіс түтінді ауысуды жасау үшін шаштараздар машинаны да, 
ұстараны да пайдаланады. Қысқа кесуге үш саптаманың көмегімен қол 
жеткізіледі, ауысу сызығынан төмен кез-келген нәрсе шейвермен тазаланады.

1.5. Бет әлпет түрлері.  Бет пішіні мен фигураны шаш үлгісі 
көмегімен түзету. 

Шашты модельдеу және орындау кезінде тұтынушының бет пішінін 
ескеру қажет. 

Бет әлпет түрі мен ерекшеліктері. Тұлға-бұл адамның визит 
карточкасы, ол ең көп ақпарат береді, сондықтан оның стилін іздеген кезде 
оны зерттеу өте маңызды. Бетіңіздің ерекшеліктерін жақсы түсіну үшін ең 
танымал екі әдісі білу жеткілікті – пішіні мен алтын қатынас ережелері 
бойынша.

Неліктен тұлғаның ерекшеліктерін білу маңызды? Әр адам ерекше. 
Тұлғаның бет әлпетімен таныс болу арқылы оның ерекшеліктері мен ұтымды 
кешенді таңдап алуға мүмкіндік болады. 

Тұлғаның бет әлпет ерекшеліктері мен оның пішінін түсінудің 
арқасында біле аласыз:

• мінсіз пропорцияларға жақындау;
• екпіндерді дұрыс қоюды үйрену;
• жас және кәрі көрінетінін түсіну;
• тиісті заттар мен аксессуарларды таңдау;
• артық шығындардан аулақ болуды..
Бет пішіні. Тұлғаларды бет пішіндері бойынша жіктеу 20 ғасырдың 

басында пайда болды. Беттің пішінін сипаттау үшін онда геометриялық 
фигуралардың атаулары қолданылды. Бұл төрт ұзындықтың арақатынасын 
елестетуге мүмкіндік берді: маңдай сызықтары, шек сызықтары, жақ 
сызығы, бет ұзындығы және контурдың ерекшеліктері. Бастапқыда бет-
әлпеттің 6 формасы ерекшеленді, бірақ уақыт өте келе теория дамыды, енді 
сіз оның әр түрлі нұсқаларын таба аласыз, олардың әр түрлі формалары бар.

Ең танымал басты 9 бет пішінін қамтитын жіктеу 
(1.165-сурет.):
сопақ-беттің ең кең бөлігі-щек сүйектері, ең тар – иек, бетінің ені 

ұзындығының үштен біріне дейін, контурдың тегіс сызығы;
ромб-беттің ең кең бөлігі-щек сүйектері, бет контурының бұрыштық 

сызығы;
ұзартылған-беттің ең кең бөлігі-щек сүйектері, ең тар – иек, бет 

ұзындығы енінен едәуір асады, контурдың тегіс сызығы.
шеңбер-беттің ең кең бөлігі-щек сүйектері, бетінің ені мен ұзындығы 

шамамен бірдей, контурдың тегіс сызығы;
шаршы-маңдайдың, щек пен жақтың ені шамамен бірдей, беттің ені 

мен ұзындығы шамамен бірдей, бет контурының бұрыштық сызығы;
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тіктөртбұрыш-маңдайдың, щек пен жақтың ені шамамен бірдей, 
бетінің ені ұзындығының үштен біріне дейін, бет контурының бұрыштық 
сызығы;

төңкерілген үшбұрыш – ең кең бөлік-маңдай сызығы, ең тар – жақ, 
бет контурының бұрыштық сызығы;

алмұрт-беттің ең кең бөлігі-жақ сызығы, ең тар — маңдай, тегіс 
контур сызығы;

үшбұрыш-беттің ең кең бөлігі-жақ сызығы, ең тар — маңдай, 
контурдың бұрыштық сызығы.

1.165 –сурет. Бет пішінінің басты классификациясы.

Көптеген жіктеулерде "жүрек"бет пішіні де ерекшеленеді. Оның 
сипаттамасы толығымен "төңкерілген үшбұрышпен" сәйкес келеді, бірақ 
"жүрек" м-тәрізді шаш сызығымен сипатталады. Дегенмен, шаш өсуінің 
ұқсас ерекшелігі басқа бет пішіндеріне тән болуы мүмкін.

Бет пішінін қалай анықтауға болады? Бет пішінін білу үшін өлшеу 
керек:

• маңдай сызығының ені бойынша самай бөлігін;
• щек сызығының ені;
• жақ сызығы бойынша иектің ені;
• шаштың өсу сызығынан бастап иек ұшына дейінгі беттің 

ұзындығы.
Схемалық тұрғыдан алғанда, беттің негізгі формалары келесідей 

көрінеді (1.166-сурет).
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1.166-сурет. Сопақ бет пішіні.

Сопақ бет пішіні(1.167-сурет) табиғатта сирек кездесетін және әдетте 
басқа түрлермен бастырылған (маңдай сәл шығыңқы болуымүмкін, бетінің 
сынған сызығы болуы мүмкін (1.167 а-сурет). Бет әлпеті жұмсақ, бет сызығы 
тегіс, маңдайы, жақ жағы дөңгелек, тік пропорциялардың барлық үш 
сегменті бір - біріне тең, бет ені биіктіктің 2/3 құрайды. Шартты түрде бетті 
үш тең бөлікке бөлуге болады: шаштың шеткі сызығынан суперциклді 
доғаларға дейін, суперциклді доғалардан мұрынның ұшына дейін, мұрынның 
ұшынан иекке дейін. 

Беттің осы түрінің иелері қызықтыруы мүмкін, себебі олар кез-келген 
шашқа сай келеді: 

• ең қысқа және өте ұзын; 
• бұл жағдайда таңдау тұтынушының шашының ерекшеліктеріне, 

белгілі бір стильге, жасқа және басқа өлшемдерге негізделуі 
керек;

• көз деңгейіне дейін көлемді кесілген шашпен қысқа шаш жасау 
жас көрінуге мүмкіндік береді, ұзын бұйра шаштары бар шаш 
үлгісі нәзік қылып көрсетеді, ал қысқа "қалпақ" талғампаздық 
пен сүйкімділік береді.



119

1.167 –сурет. «Мүлтіксіз» сопақша бет пішіні

1.167 а –сурет. Сопақша бет пішіні

Дөңгелек бет пішіні (1.168-сурет) толық бет, төмен маңдай, Кең щек 
сүйектері және иек пен маңдайға жұмсақ өту сызығымен сипатталады. Ол 
тегіс және өте үлкен көрінеді. Бұл кішігірім кемшіліктерді жақсы таңдалған 
және шебер орындалған шаштың көмегімен жасыруға болады. Дөңгелек бет 
әрқашан бет биіктігінің 2/3 бөлігінен кеңірек, бірақ бүйір сызығы дөңгелек, 
жақ сүйегі дөңгелек және жиі жұмсақ (қос иек), маңдайы дөңгелек (1.168 а-
суре ). Беттің ең кең бөлігі-щек сүйектері.

1.168 –сурет. Дөңгелек бет пішінің түзілімі
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1.68 а –сурет. Дөңгелек бет пішіні

Дөңгелек бет пішіні тұлға иелеріне келесілер ұсынылады:
• жоғары шаш үлгілеріне артықшылық беріңіз, өйткені олар 

оптикалық түрде бетті созады, оны сопақ етеді, яғни мінсізқұрылымға ие 
болады;

• есте көтерілген қисық кекіл және қисық айрық сырт қарағанда 
дұрыс емеспропорция құрайды;

• мүмкін болса, ұзын шаш үгісін таңдаңыз;
• жіңішке шаш тұтамдарынбетке шығарып қойыңыз, оларды сәл 

бұйралаңыз, бұл кең щектерді жасырады және бетті пішінін тарылтады;
• шаштың көлемін бастың жоғарғы жағына қойыңыз;
• шашта асимметриялық бөлшектерді қолданыңыз.
Тікелей бөлулер ұсынылмайды (олар беттің дұрыс емес 

пропорцияларын көрсетеді), артқа таралған шаштар мен кең шаштар — бұл 
бетті одан әрі арттырады. Бет пішінін қайталайтын шаштың дөңгелек 
сұлбаларына қатаң тыйым салынады.

Шаршы бет пішіні (1.169-сурет) ауыр иек пен кең маңдай әсерін 
беретін кең төменгі жақпен сипатталады. Тұлға осы түрде де әжептәуір ірі,
сорақыкөрінеді.(1.169 а-сурет). Шаршы бет биіктігінің 2/3 бөлігінен кең, бет 
жағы түзу. Жақ шаршы пішініне ұқсайды. Әйелдерде бұл бет түрі әрқашан 
ерлерге қарағанда тегіс болады. Шаш сызығы түзу болуы мүмкін (және 
маңдай төртбұрышты) немесе суреттегідей дөңгелектенуі мүмкін. Маңдай 
жиі жоғары болмайды.

1.169 –сурет.Шаршы тәрізді бет пішінінің түзілімі
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1.169 а –сурет. Шаршы тәрізді бет пішіні

Егер сіз келесі ұсыныстарды орындасаңыз, шаршы тәрізді бет 
пішінінің кемшіліктерін жасыра аласыз:

• шашқа бүйірлік кесу немесе қиғаш жарылыс жұмсақ және 
асимметриялық сызықтарға артықшылық беріңіз;

• шаштың негізгі бөлігін бастың бүйір бөліктерінің біріне 
тараңыз, бұл беттің пропорцияларын визуалды түрде теңестіреді;

• ұзын шашты бұйралаңыз, бұйра шаш бет әлпетін тегістейді;
• шаштың егжей-тегжейіне әртүрлі бағыт беріңіз, бұл маңдай мен 

иектің өрескел сызықтарын жұмсартады;
• шаштың негізгі көлемін бастың артқы жағына немесе бастың 

бүйір жағына қойыңыз.
Ұзын түзу және тегіс, артқа таралған кекілді шаштар ұсынылмайды, 

бұл бетті ашық етеді және оның кемшіліктерін көрсетеді.
Тікбұрышты бет пішіні тұлға кең және биік маңдаймен және 

ұзартылған жақпен сипатталады. Мұндай пропорциялар бетті өте ұзын етеді 
(1.170-сурет).  Тіктөртбұрышта (1.170 а-сурет) бет сызығы тегіс, бұрыштық 
жақ және иек. Ұзартылған маңдай, мұрын немесе жақ болуы мүмкін. Иек 
сызығы үшбұрышты және түзу болуы мүмкін.

1.170-сурет. Тікбұрышты бет пішіні
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1.170 а –сурет. Тіктөртбұрышты бет пішіні

Сіз бұл кемшіліктерді келесідей өзгерте аласыз:
• шаштың орташа ұзындығына ұмтылыңыз — иекке дейін;
• көлемді қалың кекілді шаш, маңдайды жабуға көмектеседі;
• егер шаштың ұштары ішке қарай бағытталса, бетті көзбен 

кеңейтеді;
• тікелей бөлу, беттің осы түрінің кемшіліктерін тегістеуге 

мүмкіндік береді;
• жұмсақ ұйысымдар мен бұйралар тек бүйір бөліктерінде 

орындалады
• бас;
• шаштың ең үлкен бөлігі қастар деңгейінде орналасады;
• құлағыңызды шашыңызбен жабыңыз немесе олардың 

артындағы шашты бұйраланған ұштары төменнен көрінетіндей етіп 
қойыңыз.

Ұсынылмайды: маңдайдан көтерілген шаштары бар ұзын шаштар 
және тік, өте ұзын шаштары бар шаштар, бұл тікбұрышты бет пішінінің
кемшіліктерін арттырады.

Үшбұрышты бет пішіні жоғарғы бөлігін үлкейтетін кең шығыңқы 
щек сүйектерімен және бетті төмен қарай тарылтатын тар иекпен 
сипатталады (1.171-сурет). Үшбұрыштың ең кең бөлігі — маңдай. Беттің 2/3 
бөлігінен кеңірек. Жақ сүйегі шықпайды. Маңдай қажет болғаннан 
пропорционалды түрде жоғары болуы мүмкін, шаш сызығы әдетте түзу 
болады. Ұзын мұрындыболуы мүмкін(1.171 а-сурет).

1.171 –сурет.Үшбұрышты бет пішінінің түзілімі
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1.171 а-сурет . Үшбұрышты бет пішіні

Сіз келесі ұсыныстарды орындау арқылы бетті мінсіз пішінге келтіре
аласыз:

• ұзын кекілмен шашты жабыңыз, ол кең щек сүйектерін азайтады;
• егер сіз шашты иек деңгейінде ішке қарай бұйраласаңыз, бет

пішіні пропорционалды болады;
• ең кең бөлігі құлаққаптар деңгейінде орналасқан, сіз дәл осындай 

шашты таңдауыңыз керек;
• құлақты жартылай ашық қалдырыңыз;
• жоғары шашқа артықшылық беру үшін,  бет пішінінің бұл түрін 

сопақшаға жақындатуға көмектеседі.
Артқа таралған шаштармен, қысқа кекілдер ұсынылмайды, өйткені ол 

маңдайды көрнекі түрде арттырады, осылайша беттің төменгі және жоғарғы 
бөліктері арасындағы контрастты күшейтеді.

Ромбоидты (щек)бет пішіні тар маңдай мен иекпен, кең щек 
сүйектерімен сипатталады (1.172-сурет.). Ромбоидты бет пішінінде (1.172 а-
сурет) дөңгелек маңдай және жақ сүйегі онша айқын емес. Қаңқалар да 
кеңінен биіктігінің бет пішінінің 2/3 бөлігін құрайды. Сондай-ақ, адамның 
моңғолоидтық ерекшеліктері бар.

1.172-сурет.Ромбоидты бет пішініне арналған шаш үлгілері
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1.172 а –сурет. Ромбоидты бет пішіні

Сіз келесі ұсыныстарды орындау арқылы бет кемшіліктерін жасыра
аласыз:

• иыққа дейін жұмсақ бұйралар бар шаштар – бұл тамаша шешім; 
• тар маңдайды тікелей кекілді көзбен кеңейтіңіз;
• иек деңгейіндегі шаштың ұштарын жоғары қарай бұраңыз;
• бет жағындағы шашты тараңыз.
Тік айрық пен шашты артқа тарқатуға кеңес берілмейді. Барлық осы 

кеңестер жалпы сипатқа ие, бірақ оларды ескеру керек, өйткені бұл шаш 
үлгісі Бет әлпеттің артықшылықтарын атап қана қоймай, оның кемшіліктерін 
де күшейте алады.

Пропорцияларды қате ететін элементтерден аулақ болу керек. Бет 
пішінін түзету кезінде ережені қолдану керек: егер бет пішінінде көлденең 
сызықтар басым болса, онда шаш үлгісінде негізінен тік сызықтар болуы 
керек және керісінше. Басқа нысандары бет пішінін таңдау кезінде шаш бас,
желке, өсу және дененысандарына назар береді. Шынында да, бет әлпеті 
бірдей адамдар, әдетте, белгілі бір фигурамен, физикамен, көздің және 
шаштың түсімен, мойын мен бастың пішінімен және т.б. дұрыс бет әлпеті 
немесе оның кемшіліктері соншалықты жиі кездеспейді, бірақ әр адамның 
бет пропорциясындағы кішкентай, елеусіз бұзылулар бар.

Трапецияда (1.173 а-сурет) ең кең бөлігі – жақ (1.173-сурет.). 
Алмұртты пішіннен айырмашылығы, беттің төменгі жағы әдетте бұрыштық 
болады. Иек сызығы үшбұрышты және түзу болуы мүмкін. Маңдайы 
әрқашан төмен.

1.173-сурет . Трапеция пішінді бет әлпетіне арналған шаш үлгілері
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1.173 а –сурет. Трапеция пішінді бет әлпеті 

Егер шашты шашқа жинау қажет болса:
• беттің жоғарғы жағын көзбен кеңейту үшін шаштың түбірлерінде -

үстіңгі және бүйірлерінде жоғары шаштарға артықшылық беріңіз;
• маңдайдың бір бөлігін ашатын керемет қиғаш айрық жақсы болады;
• трапеция тәрізді тұлға жағдайында шаштың негізгі міндеті-көлемді 

қайта бөлу;
• беттің төменгі үштен бір бөлігіндегі көлемді азайтып, оны бастың 

жоғарғы жағына қосу керек;
• оңтайлы түрде, шаштың пішіні" төңкерілген " түрінде бет пішінін 

қайталауы керек;
• өте қысқа шаштар, тегіс "жалаңаш" шаштар жұмыс істемейді;
• париетальды аймақта ауырлық орталығы бар, оған беті жабылған 

шаш үлгісі қолайлы.
Алмұрт тәрізді бет әлпет пішіні иелері сирек кездеседі (1.174-сурет). 

Алмұрт немесе трапеция тәрізді беттерді анықтау өте оңай. Айырықша 
белгілері: беттің кең төменгі бөлігі, төртбұрышты пішінді төменгі жақ сүйегі 
бар жаппай иек (жақ сызығы кең), көрнекті щек сүйектері және 
салыстырмалы түрде тар маңдай. Алмұрт тәрізді тұлға түріне арналған 
шашты таңдаудағы негізгі міндет өте айқын-сіз беттің жоғарғы және төменгі 
бөлігін теңестіруіңіз керек. 

Ұзын және тегіс шаш үлгілерін ұмытыңыз(әсіресе тегіс, ұйысқан
"жалап" таралған). Олар, өкінішке орай, сіздің негізгі кемшіліктеріңізді атап 
өтеді. Кішкентай және орташа табиғи бұйраларды, ұқыпсыз тарақты 
таңдаңыз, бастың көлеміне назар аударыңыз.
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1.174-сурет. Алмұрт пішінді бет пішініне арналған шаш үлгілері 

Алмұрт пішінді бет әлпетінің ең кең бөлігі-бет, әдетте, олар бетінің 
биіктігінен 2-3 кеңірек немесе жай ғана бөлініп шығады (1.174 а-сурет). 
Маңдайы төмен.

1.174 а –сурет. Алмұрт тәрізді бет пішіні 

Басқаша мұндай контурды төңкерілген үшбұрыш деп атауға болады. 
Алмұрт тәрізді бет пішіні үшін қолайлы шаш үлгілері:

•Бастың жоғарғы жағындағы көлем, көтерілген кекіл мен тарақтар қолда
ойнайды және беттің төменгі бөлігінің ауырлығын теңестіреді.

•Бүйірлік қиғаш бөлік бет пен иектің тік бөлігінен алшақтайды.
• Жоғары кекіл ұқыпсыз шығарылған тұтам көзқарас жоғарғы бөлігінің 

терісіарқылы қарастырылады.
•Қиғаш созылған айрық маңдай мен иекті теңестіреді.
•Самай бөлігінің жоғары көлемі бар иектен төмен бұйралар да өте 

жақсы.
Сәйкес келмейді:
•жоғары тазартылған шаш (жылқы құйрығы, тегіс байлам) беттің 

төменгі бөлігінің ауырлығына назар аударады;
•щек немесе иек деңгейіндегі көлем маңдайды көрнекі түрде тар етеді;
•тік айрық - беттің ортасында түзу сызық-мұрын мен иекті қажетсіз 

түрде ерекшелейді.
o Ұзартылған бет оның биіктігінің 2/3 бөлігінен ені бойынша тар 

(1.175-сурет). Ол жұмсақ бет сызығына ие болуы мүмкін болуы мүмкін. 
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Көбінесе тік пропорциялардың біреуі бұзылады. Ұзын маңдай, мұрын немесе 
иек болуы мүмкін.

Ұзартылған бет пішіні үшін шаш үлгісін қалай таңдауға болады?
Ұзартылған бетке арналған көптеген шаш үлгілері бар. Егер жұқа ұзын 

шаш болса, шашты қысқа етіп таңдаған дұрыс, бұл шаштың визуалды 
тығыздығын тудырады және бетті дөңгелектейді. Тікелей шаш қиюға тура 
келеді. Егер маңдай жоғары болса, оны қалың соққылармен жасыруға 
болады. Егер маңдайы кішкентай болса, онда бетіне кекілдің қажеті жоқ.

Ұзартылған бет пішіні үшін мүлдем ұқсамайды:
Тым ұзын шашты бастауға болмайды-олар бет пішінін ұзарта алады. 

Тік айрық сияқты емес.

1.175-сурет– Ұзартылған бет пішініне арналған шаш үлгілері

Ұзартылған бетке сәйкес келетін шаш үлгілері. Ұзартылған бет 
пішіні көптеген қыздардың арманы болғанына қарамастан, ол мінсіз
сопақшаға жақындату үшін шамадан тыс ұзартуды қажет етеді (1.175 а-
сурет).

175 а-сурет. Ұзартылған бет пішіні

Ұзартылған бет пішіні үшін жақсы шашты таңдау үшін, мыналардан 
аулақ болу керек: 

* кекілсіз түзу шаш;
* ортасында біркелкі айрық;
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* бетіңізді ашатын кекілсіз жиналған шаш; 
* жоғары шаштар; щек және иек аймағында көлемі жоқ қысқа 

шаштар; 
* сондай-ақ, маңдайды жабу ұсынылады, ол үшін қастарға жететін 

ұзын айрық қолайлы;
* тік сызық бойымен едәуір созылған созылған бетті жасырыңыз, 

оның биіктігі әрқашан енінен едәуір үлкен, бастың бүйірлерінде 
мүмкіндігінше шаш қиюмен мүмкін.

1.5.1. Бастың пішінін түзету. Фигураны және бет бөліктерін түзету.
Шаш түрлері.

Бастың мінсіз пішініне (1.176, а-сурет) барлық шаш қию түрлері
қолайлы. Егер бастың пішіні ұзартылған болса (1.176, б-сурет), онда
фронтальды аймақтың шашы тым қысқа кесілмеуі керек. Шашты қию және 
сәндеу кезінде олар сәл көтерілуі керек. Окситальды бөлігінде шаш қысқа 
кесіледі. Самай бөлігінде шаш еркін жатуы керек. Бастың дөңгелек пішінімен 
(1.176, в-сурет) шашты сәнді ету үшін алдыңғы және оксипитальды 
бөліктерде жеткілікті мөлшерде шаш қажет. Бұған төменнен жұқару арқылы 
қол жеткізіледі. Бүйірлерінде шаш тегіс болуы керек. Егер бастың пішіні 
көрсетілген болса (1.176, г-сурет), бастағы шашты көтеруге болмайды. Көлем
бастың және самай бөлігіне қажет. 

1.176-сурет, а) бастың мінсіз пішіні; б) созылыңқы бас пішіні;
в) дөңгелек бас пішіні

          Төменге қарай қисайған бас пішінінде (1.177-сурет и, д), шаштың көп 
мөлшері бастың жоғарғы бөлігі мен желке тұсына қажет. Екі жанының 
шаштары тегіс жатады.
          Жалпақ бас пішініне (1.177-сурет, е), шаш үлгісін жасау кезінде 
бастың жоғарғы бөлігінде максималды көлем болуы керек.
          Ұзын бойлылар үшін жоғары шаш үлгісінен және жайылған ұзын 
шаштардан аулақ болу керек, олар фигураны одан әрі ұзарта түседі. Тегіс 
таралған шаштар бастың көлемін оптикалық түрде кішірейтеді, сондықтан 
ұзын шаштарға ұсынылмайды.



129

          Қысқа бойлы адамдарға , керісінше, ұзын шаш үлгісі сәйкес келеді. 
Бұл жағдайда шаш үлгісі үлкен көлемді болмауы керек, әйтпесе бас дененің 
қалған бөлігіне пропорционалды емес болып көрінеді.
         Толық адамдарға артқы жағына тегіс таралған шаш үлгісін жасаудың 
қажеті жоқ, кішкентай бас дене көлемін көзге үлкейтіп көрсетеді.

1.177-сурет, г) үшкір бас пішіні; д) қиғаш бас пішіні;
е) жалпақ бас пішіні

          Ірі жəне ұзындарға көзге фигураны созып көрсететін шаш үлгілері 
ұсынылмайды. Шаш ұзындығы орташа, құлақтың саңылауына дейін жетуі 
керек. Шаштың негізгі көлемін самай бөлігіне алмастырған дұрыс.

      Кішкентай жəне толықтарға бастың жоғарғы бөлігіне жасалатын 
жеңіл бұйра, толқынды шаш үйлеседі. Бума мен түйіндер ұсынылады. 
Әдемі мойыны иелері мойынды жаппайтын шаш үлгілерін жасауға болады.
          Кішкентай жəне арықтарға «каре» шаш үлгісі ұсынылады: қысқа,
ұзын немесе орташа ұзындықтағы шаштар. Соңғысына басымдық берген 
дұрыс. Шаштың көлемін құлақ пен самай аймағына алмастырған жөн.

Қысқа мойынға ұзын шаш үлгісін жасауға болмайды. Шаштың орташа 
ұзындығы бет пен мойынның деңгейінде жақсы көрінеді. Олар мойынды 
оптикалық түрде ұзартуға көмектеседі. Тік сызықтары бар шаш үлгісі осы 
мақсатқа ықпал етеді. Мойын деңгейінде өте қысқа шаштар мен көлемді 
шаш үлгілерінен аулақ болу керек. Бұл аймақта шашты ұзартылған «сүйір» 
түрінде қысқартқан дұрыс. Қысқа мойынды жеңіл бұйралармен немесе 
мойынға түсіп жатқан шаштармен жабу ұсынылады (1.178-сурет).

1.178-сурет. Қысқа мойынды шаш үлгісімен түзеу
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Ұзын мойынды үлкен бұйралармен көзбен қысқа етіп жасауға болады. 
Бұл жағдайда ұштары ішке қарай бұралған орташа ұзындықтағы (иекке 
дейін) шашты «каре» шаш қиюы өте қолайлы. Бұл жағдайда кекілдің болуы 
айтарлықтай рөл атқармайды. Ұзын мойынды ашық қалдыратын кез-келген 
шаш үлгісі ұсынылмайды. Жіңішке ұзын мойынды көлемді шаш үлгісімен 
иық деңгейіне дейін жабуға болады (1.179-сурет).

1.179-сурет. Ұзын мойынды шаш үлгісімен түзеу

Шығыңқы иегі барларға бастың жоғарғы жағы бөлігіне үлкен 
көлемдегі шаш үлгісін қажет етеді. Бұл толқын түрінде келген, маңдайға 
қойылған қалың кекіл болуы мүмкін. Осылайша, бастың жоғарғы жағы 
төменгі бөлікті теңестіреді. Екі жанындағы шаштары құлақтың артында 
таралуы керек. Артқа қарай тегіс таралған шаш үлгісінен аулақ болу керек 
(1.180-сурет).

1.180-сурет. Шығыңқы иекті бетті түзеу

Үлкен көлбеулі маңдай тұлғаны пропорционалды еместей етеді.
Беттің негізгі бөлігі жоғарғы басылған бөлігімен қарама-қайшы келеді, 
сондықтан маңдай аймағын көлемді кекілдің көмегімен үлкейту керек. Бұл 
жағдайда шаштың ұзындығы маңызды рөл атқармайды, сондықтан ол кез 
келген түрде болуы мүмкін (1.181-сурет).
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1.181-сурет. Үлкен көлбеу маңдайлы бетті түзеу

Алшақ орналасқан көздер бетті  үлкейтеді, сондықтан сіз бір жағына 
қарай ретке келтірілген қиғаш айрық пен кекілдерге мән беруіңіз керек 
(1.182-сурет).

1.182-сурет. Көзі алшақ орналасқан бетті түзеу

Үлкен шығыңқы құлақтар, әрине, бетті әрлемейді, сондықтан оларды 
шашпен жауып қою керек. Ол үшін құлақ оның негізгі контурынан тыс 
шықпайтын шаш үлгісі келеді. Артқа жатқыза таралған шаш, 
асимметриялық сызықтармен немесе құлақтың пішінін қайталайтын 
сызықтар мүлдем жол берілмейтін шаш үлгілері.

Үлкен бет пішіні ұзын шашты қажет етеді. Кенет ауысулардың 
болмағаны жөн, барлық элементтер бір-біріне баяу ауысуы керек. Шаштың 
негізгі бөлшектерін одан алшақтатып, бетті толығымен ашық қалдыруға 
болады. Қатты ұзын емес, жартылай түзу кекілді шаш үлгісі қолайлы нұсқа.

Шағын бет пішіні үшін кішкентай бұйралар өте қолайлы. Олар бетке 
әсемдік қосады. Шаш үлгісінің кез-келген бөлшегі бет ерекшеліктеріне 
сәйкес келуі керек. Сонда ғана олар бір-бірімен үйлесім табады. Құлақтың
аздап ашыңқы сырғалығы әсерлі көрінуге мүмкіндік береді. Дұрыс 
пропорциядағы денеге көлемді шаш үлгісі арқылы кішкене ұзындық бере 
аласыз.

Жақын орналасқан көздер бетті созып, оны тарылта түседі. Маңдайы 
ашық жасалған жоғары шаш үлгілері бұл кемшілікті жақсартуға 
көмектеседі (1.183-сурет).
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1.183-сурет. Көзі жақын орналасқан бетті түзеу

Ұзын мұрын – бұл иелеріне үлкен қолайсыздықтар тудыратын 
кемшілік. Бірақ оның ұзындығын дұрыс таңдалған шаш үлгісімен 
кішірейтуге болады. Ең алдымен, кез-келген симметриядан аулақ болу 
керек, ол тек осы кемшілікті айқын көрсетеді. Шаштың бөліктері, кекілдер 
және басқа бөлшектері міндетті түрде қиғаш болуы керек. Бетке жайылған 
көлемді шаш үлгісі мен шаштың ұштары жақсырақ көрінеді. Артына қарай 
тегіс таралған шаш үлгісі немесе көп мөлшердегі бұйралар ұсынылмайды 
(1.184-сурет).

1.184-сурет. Мұрны ұзын бетті түзеу

           Кішкентай таңқы мұрын тиісті шашты қажет етеді. Мұны істеу үшін 
оған кішкене элементтерді, мысалы, бұйралар мен кекілдерді қосу керек. 
Шаштың негізгі көлемін артқа қарай тараңыз. Осылайша, бет ашық болады,
бұл оның бет-әлпетін үлкейте түседі. Өте қысқа қиылған шаш осы типтегі 
адамға үйлеседі. Ірі толқындармен және тым көлемді кекілдер 
ұсынылмайды (1.185-сурет).

1.185-сурет. Мұрны кішкентай бетті түзеу
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Бет пен фигурадан басқа, шаштың дұрыс стилін таңдаудағы 
маңызды критерийлердің бірі – шаштың түрі. Қандай шаш үлгісі сол 
немесе басқа түрге сәйкес келетіндігі туралы бірқатар ұсыныстар бар.

Қалыпты шаш – бұл сау шаш, демек, мінсіз, өйткені қалың сау 
шаштан сіз кез-келген нәрсені жасай аласыз, яғни бәрі оларға сәйкес келеді. 
Сондықтан, табиғатынан берілген адамдарға шаш үлгісін таңдағанда, 
олардың шаштарына сәйкес келетін нәрсеге емес, фигураның, стильдің, 
жастың және т.б. ерекшеліктеріне назар аудару керек.

Майлы шаштар өте тез майланады, лас болады, сондықтан қысқа 
және орташа ұзындықтағы қиылған шаштар олар үшін қолайлы болып 
келеді. Оның стилі шашты бас терісіне тығыз бекітуді қажет ететін 
шаштардан аулақ болу керек. Мұндай шаш үлгілері шаштың тез 
майлануына әкеледі.

Шашты бұйралау және бояу майлы шашты құрғатады, бірақ біраз 
уақытқа ғана. Сонымен қатар, сауатсыз жасалған химиялық бұйралау шаш 
құрылымының және зат алмасу үйлесімсіздіктің бұзылуына әкелуі мүмкін, 
бұл өз кезегінде одан да көп майдың бөлінуіне әкеледі.

Ұзындығы ұзын жұқа шаштар өте сирек көрінеді, сондықтан мұндай 
шаш үлгісінен аулақ болу керек. Сонымен қатар, ұзын жұқа шаштар көзге 
одан сайын жұқа болады. Жұқа шаштарға орташа ұзындықтағы (иықтан 
төмен емес) немесе өте қысқа үлгілер тура келеді. Оларды бір деңгейде 
қиған дұрыс (бірақ екі деңгейде де болады), бұл шашты визуалды түрде 
қалыңдатады, ал шаш үлгісіне көлем береді. Кекілді бір жағына қарай тарау 
ұсынылады.

Жұқа шаштың көрінісін жақсартудың тағы бір нұсқасы-химиялық 
бұйралау. Бұл шашқа көлем береді және шашты бірнеше есе үлкейтеді. 
Мұндай әсерге шашты тарау арқылы қол жеткізуге болады, бірақ жұқа 
шаштың әлсіздігіне байланысты мұндай шаш үлгісі көпке шыдамайды. 
Айтпақшы, түтіп таралған шаштың ұштарына қарағанда тамырларында ұзақ 
сақталады. Жұқа шаштың шаш үлгісі міндетті түрде бекітуді қажет етеді.

Қалың бұйра шашта дұрыс пропорцияланған бет пен фигура, шаш 
үлгісін таңдауда көптеген қиындықтар туғызбайды. Жалғыз нәрсе — шаш 
өсуінің табиғи бағыты. Ол міндетті түрде ойластырылған шаш үлгісінің 
бағыттарына сәйкес келуі керек. Сирек бұйра шашқа сатылай қиылған шаш 
сөзсіз келеді.
          Тік бұйралар кезінде айрықты және кекілді шаш үлгісінен аулақ болу 
керек. Бірақ оларды сәндеу кезінде шашқа арналған балауыз және крем 
сияқты өнімдерді қолдансаңыз, оларды қалдыруға болады. Осындай немесе 
басқа шаш үлгісін таңдаған әр адам өзінің жас шамасын ескеруі керек. Ерсі 
көрінбеу үшін, жастардың шаш үлгісімен бірнеше жылды артта қалдыруды 
армандауға болмайды. Бірақ, уақытынан ерте ескі сәндік бума мен түйіндер 
үйлеседі деп ойлаудың қажеті жоқ.
          Орта жастағы әйелдерге қысқа шаштар ұсынылады, бұл оларды жас 
етіп көрсетеді. Бұл жаста жан-жаққа тараған түрлі-түсті «қауырсындар» 
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секілді авангард бағыты үйлеспейді. Спорттық типтегі жас қыздарға ірі 
«букле» түріндегі шаш үлгісін жасаудың қажеті жоқ.

1.5.2. Шаш үлгісін жасаудағы шаш түсінің маңызы

      Шаш құрылымының маңызды элементі түс болып табылады. Түс 
визуалды да, психологиялық жағынан да шаш үлгісінде маңызды рөл 
атқарады.

Түсті шаш үлгісі бөлігіне көп немесе аз көлемді беру үшін немесе 
барлық шаш үлгісіне пайдалануға болады. Түстер арқылы оның құрылымы 
мен желісін жасауға болады, ол әр түрлі элементтердегі шаш үлгісін 
байланыстыруға көмектеседі.

Адамдардың көпшілігі, түстің қандай мүмкіндіктерге ие екендігін 
елестете бермейді. Белгілі бір тондар белгілі бір реакцияларды тудыруы 
мүмкін. Ашық реңктер адамдарды жас және әсерлі етеді, қара реңктер 
жұмбақ және сүйкімді ретінде қабылданады. Жылы түстер жұмсақтық, суық 
– айқындық және жарқын тұлға әсерін туғызады.
Сонымен, ақшыл шаш шаш үлгісін үлкей және жеңіл етіп көрсетеді, қанық 
шашты кішірейтіп және ауырлау етеді. Басқаша айтқанда, қара шашта пішін 
айқын көрінеді, ақшыл шашта шаштың құрылымы мен түсі айқын көрінеді 
(1.186-сурет).

1.186-сурет. Шаш үлгісіндегі түстің рөлі

      Модельдеуде бір түсті бояумен қатар, қазіргі заманғы адамның 
көрінісіне сәнді әсер ететін көп түсті бояу түрлері қолданылады.
          Түс үйлесімі туыстық немесе қарама-қайшы болуы мүмкін.

Туыстық үйлесімділік өзіне жақын түстен тұрады, бірақ әр түрлі 
қаныққан шаш реңктерінің: қара және ашық қоңыр, каштан және алтын, 
аққұба және қызғылт сары шаш үйлесімінен тұрады (1.187-сурет).
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1.187-сурет. Жақындық үйлесімі

Қарама-қарсы түс үйлесімі әсіресе сәнді, авангардтық шаш үлгілерін 
көрсетеді. Ол бірнеше қанық және қарама-қарсы реңктердің үйлесімінен 
тұрады: қара және қою қызыл, сары және қара (1.188-сурет).

                                       1.188-сурет. Қарама-қарсы үйлесім

Таза бір түспен боялған шаш, шаштың композициясында бір түсті 
үйлесімділік жасайды (1.189-сурет).

1.189-сурет. Бір түсті үйлесім
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1.5.3. Шаштарға арналған әшекейлер мен толықтырулар

Қазіргі заманғы əйелдерге арналған шаш күтімі бүкіл бейнені 
қалыптастырудың негізгі шарттарының бірі болып табылады. Олар жақсы 
күтімде болуы керек екендігі белгілі – әйелдің жалпы келбеті осыған да 
байланысты. Бірақ әйелдер үшін таза бұйралар мен жақсы сәнделген шаш 
үлгісінен басқа, бүгінгі күні көптеген шаш әшекейлері ұсынылады, олардың 
көмегімен сіз өзіңіздің сыртқы түріңізді әртараптандырып қана қоймай, 
көптеген әдемі шаш үлгісін жасай аласыз, сонымен қатар шаштың табиғи 
сұлулығын ерекшелендіре аласыз. Бақытымызға орай, шаш 
аксессуарларының заманауи өндірушілері кез-келген талғамға және кез-
келген ұзындыққа олардың алуан түрін ұсына алады. Барлық аксессуарлар 
түріне байланысты әртүрлі мақсаттарға қолданылады. Бірақ олардың ең көп 
тарағандары ерекше назарда.

Шаш үлгісі мен киім стилистикалық түрде бір-бірімен байланысты 
болуы керек. Мұны жасаудың ең оңай жолы- дәл көйлектікі сияқты 
таспаның материалы мен түсінің бірдей болуы. Таспаны бантпен байлап, 
шашқа бекітуге болады.
          Шаш үлгісін безендіру процесінде қиялды көрсете отырып, ең 
бастысы-шектен шығып кетпеу, олар шаштың, киімнің немесе беттің табиғи 
сұлулығын ерекшелендіріп көрсетуі керек және оның байлығы және 
санымен таңқалдырудың қажеті жоқ.
          Бұйымдар – бұл бір қарағанда ұсақ-түйек нәрсе, бірақ олар образды 
аяқтайды, оны әдемі және қызықты етеді. Аксессуарлар ыңғайлы және 
стильді бейнелер жасайды, әр қызға өзінің даралығы мен сұлулығын 
көрсетуге мүмкіндік береді.
          Дайын шаш үлгісін безендіру. Сәндік бөлшек ретінде мыналарды 
пайдалана аласыз: әдемі шаш қыстырғыш немесе «көбелек», ерекше бант, 
қызықты ою-өрнегі бар лента, өрілген таспа, тірі немесе жасанды гүлдер, 
зергерлік бұйымдар, әсемдік бұйымдар, жиектемелер, диадемалар және 
басқа.
          Жиектеме – кез-келген жағдайға сәйкес келетін аксессуар, ол көшеде 
жел тұрса да, шаштың бұрымдарын ұстауға мүмкіндік береді (1.190-сурет). 
Ол неғұрлым кең болса, соғұрлым сіздің шашыңыздың үрпиіп кетпеуіне 
кепілдік артады. Әдемі түстегі жіңішке жиектеме кешкі көрінісіңізге 
керемет түр береді. Орташа ені мен бейтарап реңк кеңседе де, іскери 
кездесуде де қолданыла береді. Жарқын вариациялар серуендеуге және 
көңілді кештерге болады.
          Жиектемелер адамзатқа бір ғасырдан астам уақыттан бері белгілі 
болғанына қарамастан, олар өзектілігін жоғалтпайды. Керісінше, шаш 
бұйымдарын өндірушілері шаш үлгісіне жаңа қызықты әшекейлер жасауға 
шабыттанады. Бұл үшін жиектемелер ою-өрнекпен толықтырылып, 
страздармен, гүлдер, өрнек, қауырсын, банттармен, тойтармалар және тагы 
басқа барлық әшекейді безендіруге болатын нәрлеремен безендіріледі.
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1.190-сурет. Жиектеме түрлері

          Гүлдердің композициясы шаш үлгісінде керемет көрінеді. Гүлдерді
(тірі де, жасанды да) мүлдем басқа негіздерге орнатуға болады –
қысқыштардан бастап шаш қыстырғыштарына дейін және басқалары. 
Мұндай шаш әшекейлері мерекелік киімді керемет толықтырып және 
ерекше жағдайда да, олсыз да киюге болады (1.191-сурет).

.

1.191-сурет. Шаш үлгісіндегі гүлдер композициясы

Шашқа арналған тарақтар бізге викториян дәуірінен келді, бірақ 
қазір олар өте танымал, гүлдермен, тастармен және ою-өрнектермен 
безендірілген. Олар нағыз сәнгерлердің күнделікті серігі де, сондай-ақ 
мерекелік шаш үлгісіне арналған әшекей бола алады. Тарақтар ұзын шашта 
керемет көрінеді, сонымен қатар қысқа шаштарға жақсы сәйкес келеді 
(1.192-сурет).
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1.192-сурет. Шашқа арналған тарақ

          «Хиппи» стиліндегі таспалар қазіргі заманғы сәнгерлер арасында да 
танымал болды (1.193-сурет). Сонымен қатар қарапайым және одан бөлек 
тастармен, металлмен, жылтыр тастармен, тоқыма бұйымдарымен 
безендірілген нұсқалары бар. Бірақ көбінесе бұл күнделікті шашқа арналған 
әшекейлер.

1.193-сурет. Таспамен жасалатын шаш үлгісі

Шаш қыстырғыштар әрқашан сәнде болды және қалады. Және бұл 
расында көрінбейтіндей емес. Қарапайым, бірақ талғамды шаш 
қыстырғыштар кез – келген шаш үлгісіне – ұзын шашқа да, шаш қиюға да 
тамаша бұйым бола алады. Оларды жеке өзін және басқа әшекейлермен 
бірге шаш үлгісіне қолдануға болады, мысалы, әр түрлі түйрегіштермен 
(1.194-сурет).
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1.194-сурет. Шаш қыстырғыштармен жасалған шаш үлгілері

Бүгінде шаш қыстырғыштары шаш үлгісінің пішінін сақтау үшін 
ғана емес, оны жеке безендіру үшін қолдануға болады. Ол үшін заманауи 
өндірушілер мен сән дизайнерлері матадан гүлдер, пластмассадан және 
басқа материалдардан, тастардан, әртүрлі материалдардан 
композициялармен безендірілген түйреуіштер жасайды. Түрлеріне 
байланысты шаш түйреуіштер сіздің күнделікті көрінісіңізді немесе 
мерекелік шаш бұйымын толықтыра алады. Олар әдетте ұзын жіптерден 
шаш үлгісін жасауға арналған.

Шаш таспалары бүгінде ыңғайлы көрініс пен сән-салтанатқа ие 
(1.195-сурет). Олар әртүрлі материалдардан жасалған және әртүрлі пішінде 
болуы мүмкін, сонымен қатар қосымша бұйымдармен – банттар, гүлдер, 
жылтыр тастармен, тастармен безендірілген. Жайылған тіке шашты 
таспамен жинаңыз – әсем және жинақы шашқа ие боласыз.

1.195-сурет. Шаш үлгідегі таспа

Күнделікті өмірде ұзын бұрым иелеріне шаш жинауға болатын 
резеңкесіз жүру мүмкін емес, ол тек ыңғайлы болуы үшін ғана емес, 
сонымен қатар жинақы шаш үлгісін жасау үшін де қажет.
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          Бүгінгі таңда әртүрлі шаш түрлеріне арналған қосымша шаштар
кеңінен қолданылады. Бұл тек жасанды бұйралар ғана емес, сонымен қатар 
кішкентай таспалы бумалар, флуоресцент жіпті қауырсындар және тағы 
басқалар. Олар ұзын шашқа жақсы үйлеседі. Жарқыраған флуоресцентті 
жіптер дискотека үшін жақсы келеді. Аз «айқайлаған» қосымша шаштарды
тіптен күн сайын тағуға болады (1.196-сурет).

1.196-сурет. Шашқа арналған ендірме және резеңкемен шаш үлгісі

Гүлдесте – біздің үлкен әжелеріміз шаштарын безендіру үшін 
қолданған бұйым (1.197-сурет). Уақыт өте келе ол туралы ұмытып кетті, 
бірақ қазіргі уақытта гүлдестелер қайтадан танымал бола бастады. Ол кез-
келген қызға нәзіктік пен әсер қосады, және оған көрінетін жерлер сіз 
көрінгеннен әлдеқайда көп. Мүмкін, кез-келген жағдайда, жұмыстан басқа, 
ол орынды болады. Сәнді әйелдер күрделі шаш үлгісінің функционалды 
элементі бола алатын немесе жай ғана бос жіберілген шашты безендіре 
алатын гүлдестені қоюға болады.

1.197-сурет. Гүлдестемен шаш үлгісі

Шаш қыстырғыштарының қарапайымдылығы мен әсемділігі 
қайтадан сәнде (1.198-сурет). Қарапайым көрінетін шаш қыстырғыштарын 
күнделікті және мерекеде тағуға болады. Екінші жағдайда, жылтыр тастары 
бар жарқын модельдер үйлеседі. Олардың көптеген түрлері бар –
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қолтырауындар, тұмсықтар, банандар, крабдар және тағы басқалар. Бұл 
шаштарға арналған өте ыңғайлы әшекейлер, олар ұзын шаштары немесе 
қиылған шашқа қарамастан, олар әр жас ханымның қолында болуы керек. 
Шаш қыстырғыштардың заманауи таңдауы белгілі бір шаш сәндеудің кез-
келген қажеттілігін қанағаттандыра алады. Мүмкін, қыздар ең көп таралған 
аксессуардың көмегімен, өздерінің басына нағыз туындыларды жасай 
алады. Бастапқыда, шаш қыстырғыштар көзілдірік сияқты, бір жағадан 
тәжірибелік функцияға ие болды. Олардың көмегімен шаштың талдары 
ерекшеленіп, шаш үлгілері қыстырылды және т.б. Уақыт өте келе 
эстетикалық функциясы қосылды. Бүгін таңда шаш қыстырғыштарының 
кез-келген түрінде таба аласыз. Олар банттармен, гүлдермен, моншақтармен 
және басқа да көптеген элементтермен безендіріле бастады. Ол дегеніміз, 
оның көмегімен кез-келген шаш үлгісін жасау оңай. Сонымен қатар, олар 
барлық жерде қолайлы!

1.198-сурет. Қыстырғышпен шаш үлгісі

Шаш үлгісін әрлейтін əшекей таңдағанда, олардың түсі сіздің 
түріңіздің түсіне сəйкес келуі керек екенін ұмытпауыңыз керек. Мұндай 
құрылғылар бетке мүмкіндігінше жақын орналасқан, сондықтан олар оны 
айтарлықтай өзгерте алады: сергітеді немесе керісінше. Сондықтан, сол 
немесе өзге түсті таңдау арқылы шаш түсіне, сондай-ақ бет түсіне назар 
аударыңыз. Аксессуар, ең алдымен, теріні және көзді тиімді түрде назар 
аудартуы керек, ал содан кейін қалғандары.

Үйлену шаш үлгісіне арналған әшекейлер. Қалыңдықтың үйлену 
тойының маңыздысы бұйымдарына, шаш үлгісіне арналған бұйымдар 
жатады. Егер бұрын киімнің міндетті элементі желек болса, қазір оны 
орнына органзадан жасалған таспамен, гүлдестелер, диадема немесе шашқа 
тоқылған гүлдермен ауыстыруға болады. Жаңа гүлдермен безендірілген 
үйлену шаш үлгілері әсіресе ерекше көрінеді, бастысы, дұрыс таңдау жасау.

Гүлдер ыңғайсыз көрінбеуі үшін тым үлкен болмауы керек, бірақ сіз 
олардың реңктерімен тәжірибе жасай аласыз. Қалыңдық барлығы ақ түсте 
болуы керек деген пікірге қайшы, үйлену шаш үлгісіне арналған гүлдер 
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қызғылт, кілегей түстес, көк және тіпті ашық қызыл болуы мүмкін. 
Шаштағы гүлдер гүл шоқтарымен үйлессе жақсы.

Егер сіз осындай жауапты күнде тірі гүлдер сәтсіздікке ұшыратуы 
мүмкін деп қорқатын болсаңыз, жасанды гүлдерді қолданыңыз. Заманауи 
материалдардан жасалғандар шын мәнінде шынайыдан ерекшеленбейді, 
сонымен бірге гүлдер қурап қалады деп қорқудың қажеті жоқ.
Шаш қыстырғыштарына, шаш тарақтарға, шаш қысқыштарға бекітілген 
гүлдерден басқа, әртүрлі диадемалар үйлену шаш үлгісін безендіру кезінде 
өте тартымды және стильді көрінеді. Тәж немесе жұқа құрсау түрінде 
жасалған және жылтыр тастармен безендірулер сіздің бейнеңізге шынымен 
патшайым көрінісін береді. Інжу моншақтардан жасалған зергерлік 
бұйымдарда әсерлі көрінеді.

Шаш қыстырғыштар, түйреуіштер, әшекейлер. Үйлену шаш үлгісі 
үшін шаш қыстырғыштары мен түйреуіштер түрлері өте көп (1.199-сурет).

1.199-сурет. Қыстырғыштар мен түйреуіштерден шаш үлгісі

Таспалар, құрсаулар (1.200-сурет). Құрсаулар салыстырмалы түрде 
жақында қалыңдықтың шаш үлгісіне арналған үйлену сәніне, танымал 
әшекейге айналды. Олар өте қарапайым болғанымен, бірақ керемет, 
сонымен қатар шаштың кез-келген түріне және ұзындығына сәйкес келеді. 
Құрсаулар жай ғана інжу, кристалдар, моншақтар немесе гауһар тастармен 
безендірілуі мүмкін. Сондай-ақ, үйлену тойына екі немесе тіпті үш жолақты 
құрсаулар қолайлы. Әсіресе грек құдайы стиліндегі шаш үлгісі үшін.

1.200-сурет. Таспа мен құрсаудан жасалған шаш үлгісі
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          Шашты атласты таспалармен, кең және тар, түрлі түсті, көйлектің 
түсіне немесе қалыңдықтың гүл шоғына сәйкес келетін банттармен 
безендіру өте маңызды.
          Тор – кішкентай шляпаға, құрсау немесе шаш қыстырғышына
бекітілген кішкентай қысқа тор, қалыңдықтың бейнесіне белгілі бір 
құпиялық мен романтикалық бейне қосады. Сондай – ақ, тор-бұл желек 
немесе диадема өзін нағыз қалыңдық сезінгісі келетін қалыңдықтар үшін 
керемет әшекей. Әшекей шаш қыстырғышына, құрсауға немесе тараққа 
бекітіледі.

Сәнді үрдіс – бұл бетперделер. Оларды шашқа арналған керек-
жарақтарға да жатқызуға болады, өйткені олар шаш үлгісіне қатысты 
талаптарын ішінара жасырады. Оларды шаш үлгісіне арналған күнделікті 
әшекей деп атауға болмайды, бірақ олар түрлі кештерге немесе кез-келген 
мерекеге арналған бейнені керемет толықтырады.
Бұл әшекейдің бастапқы міндеті – беттің жоғарғы бөлігін жасыру. Өткен 
ғасырдың 20-30-шы жылдары оны дәл осы мақсатта тақты. Соғыстан 
кейінгі жылдары қысқа тор сәндік элементке айналды, ол бетті мүлдем 
жасырмайды. Қазіргі заманғы бетперде – бұл шашты жабатын және шаш 
үлгісін толықтыратын талғамға сай әшекей (1.201-сурет).

1.201-сурет. Шаш үлгісіне арналған тор және бетперде

Қалыңдық желегі. Әрине, ең маңыздысы және  ең алғашқы әшекей –
бұл желек. Қалыңдық сөзін айтқанда басымызға, ең алдымен желекті 
қалыңдықтың бейнесі келеді. Сіз жабынды стандартсыз түрде қыстыра 
аласыз, мысалы жанына, бірақ ең бастысы, ол бейнеңіз бен шаш үлгісіне 
үйлесімді болуы қажет.

Желекке артықшылық беріңіз. Шаш үлгісіне басқа қосымша 
әшекейдің қажеті жоқ. Желек көйлектің стиліне байланысты, өте қысқа, 
орташа ұзындықта немесе аяқтың ұзындығына дейін болуы мүмкін. Бұл 
маңызды емес. Ең бастысы, барлық кестелер мен моншақтарға қарамастан, 
тек сол қалыңдықтың сұлулығын ерекшелей түсті. Мұндай қалыңдықтар 
ерекше нәзік көрінеді (1.202-сурет).
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1.202-сурет.Үйлену шаш үлгісіне арналған желек

Қарақшы-желек талғампаз қалыңдықтарға арналған. Қазіргі сәнді 
қалыңдықтардың арасында желек онша маңызға ие емес. Оның орнын 
шляпалар мен бетперделер алмастырды.
Егер таңдалған стиль – романтикалық, богемалық, нәзік болса және көйлек 
шілтерлі, әсем болса және шашты жоғары жиналған бумалар, жылқы 
құйрығы секілді немесе арзан жасанды гүлді вавилиндармен жинағыңыз
келмесе, қысқа шашқа немесе жайылған ұзын бұйраларға арналған стильді 
сәндеуге қарақшы-желек,  модерн стиліндегі винтажды шілтерлі қалпақ 
немесе арт-деко желегі жақсы әшекей бола алады (1.203-сурет).

1.203-сурет. Қарақшы-желек

Бисер, інжу-маржан зергерлік бұйымдары. Інжу-маржандардың 
ұқыпты жіңішке жіптері әрқашан әйелдік, қарапайымдылық пен ұстамды 
стильдің эмблемасы ретінде қарастырылды (1.204-сурет). Ашық, түрлі-түсті 
бисерден, моншақтан және шыны моншақтан жасалған бұйымдар, сәнді 
әшекейлер арасында көш бастай тұра, сіздің клиентіңізді әрлей түсері 
сөзсіз. Мұндай әшекей түрін сіз өрімге өріп, шашқа жалғау арқылы сүйкімді 
және тамаша әсер бере аласыз.
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1.204-сурет. Бисер, інжу-маржанмен шаш үлгісі

          Жылтыр тастар, шілтер, трафареттер. Соңғы уақыттан бастап 
шашты әртүрлі диаметрлі жылтыр тастармен  және әртүрлі вариациямен 
және шілтерді қолданып безендірудің тағы бір үрдісі сәнге айналды (1.205-
сурет). Сән үрдістерінің толқынында «дамыған» қалыңдықтар тегіс шаш 
үлгісін ою-өрнектермен қиялдай алады. Шашты трафарет әдісі арқылы 
безендіру сізге гүлдер мен көбелектерден татуировка элементтеріне дейін 
қарама – қарсы өрнектер жасауға мүмкіндік береді.

1.205-сурет. Шілтер, жылтар тастармен шаш үлгісі

Гүлдермен шаш үлгісі. Үйлену шаш үлгілері – үйлесімді, 
ойластырылған бейненің маңызды элементі болып табылады. Міне, бәрі 
дайын болған кезде, бірақ әлі де бір нәрсе жетіспесе, балғын гүлдер соңғы 
аяқтаушы болуы мүмкін. Гүлдер ежелден нәзіктікті, әйелдік пен жұмбақты 
бейнелейді. Сондықтан гүлдер қалыңдық үшін ең қолайлы әшекей болып 
табылады. Флористика – шаштараз өнеріндегі жаңа бағыт. Көптеген 
жетекші дизайнерлер өз коллекцияларында гүл зергерлік бұйымдарын 
пайдаланады. Тірі гүлдер тек қана шаш үлгісін ғана емес, сондай-ақ желек 
пен көйлекті де безендіруге арналған. Жалғыз шарт, шаш үлгісіндегі гүлдер 
міндетті түрде қалыңдықтың гүл шоғы мен күйеу жігіттің бутоньерімен 
үйлесуі керек.
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Жасанды гүлдер. Қазір зергерлер мен стилисттер жасайтын нәрсе –
бұл үздік туындылар. Үйлену шаш үлгісіндегі мұндай әшекейлер нағыз, 
жаңа кесілген гүлдерден кем түспейді және көбінесе олардан да асып түседі. 
Сонымен қатар, сіз үйлену көрінісін ерекшелейтін еш жерде жоқ 
қауырсындардан жасалған гүлді таңдай аласыз (1.206-сурет).

1.206-сурет. Жасанды гүлдермен шаш үлгісі
               

Қалыңдықтың үйлену шаш үлгісіндегі балғын гүлдер жаңа дәстүрге 
айналуда (1.207-сурет). Балғын гүлдер қалыңдықтың шашына нәзіктік пен 
сезімталдық береді. Олар әрдайым сәнде. Шаш үлгісіне гүл таңдағанда 
жалғыз назарыңызға алатын нәрсеңіз, ол сусыз ұзақ шыдай алуында. Егер 
АХАТ-тан кейін басында қураған гүлдер болса, бұл әдемі көрінбейді. 
Сондықтан үйлену шаш үлгісінде ең шыдамды гүлдерді таңдаңыз.

1.207-сурет. Тірі гүлдермен шаш үлгісі

Зергерлік бұйымдарды кешкі шаш үлгісіне қолдану
Енді  кешкі шаш үлгісі туралы аздап айтуға болады. Кешкі бейнеге 

деген сұраныс жыл сайын артып келеді, ал қазір қарапайым мейрамханаға, 
клубқа, туған күніне, шарлар мен карнавалдарға бару бүгін нәзік және 
шыдамды Ассоль болса, ал ертең кенеттен Екатерина екінші секілді керемет 
оқиғаларға айналады. Жағдайдың ауысуы, сырт пішінін өзгеруі, басқа 
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бейнеге өзгеру- бұның бәрі ертегі әлемі мен оқиғаларға енгізе, бізді әлдебір 
ойға келуімізге алып келеді. Міне қиялмен қалықтау осында!

Көп жағдайда белгілі бір өзіндік шарты бар үйлену бейнесі мен 
үйлену шаш үлгісіне қарағанда, кешкі бейне демократияшылдау. 
Жылтырақтар, жылтыр тастар, қауырсындар, ашық түстер және тағы 
басқалар кешкі бейнеге тура келеді. Мысалы, тематикалық кешкі жиынға 
барарда, біз міндетті түрде осы кешкі-жиын тақырыбынан қашқақтаймыз.
Егер бұл романтикалық кешкі ас болса, онда әдемі кешкі шаш үлгісімен пен 
макияж сенімділік, тартымдылық пен жақсы көңіл-күй сыйлайды!

Сіз кешкі шаш үлгісін алтын немесе күміс тозаңдатқышпен, шашқа 
арналған лакпен безендіре аласыз. Сонымен қатар, оны шаштың бәріне 
шашудың қажеті жоқ, тек бір немесе екі тұтамына жеткілікті. Екі-үш жұқа 
тұтамды арнайы сәндік сүрмемен бояй аласыз. Мұны жасағаннан кейін, сіз 
ерекше түсті бөлектеп бояуды аласыз (1.208-сурет).

1.208-сурет. Алтын және күміс тозаңдатқышпен шаш үлгісі

      Шаш үлгісін əдемі жұқа матадағы үлпілдек мойынорағышпен
сәндеуге болады(1.209-сурет). Бұл шарфты сәндік ширақпен бұрап, оны 
бастың айналасына байлап немесе шаштың түйінін байлап, шарфтың 
ұштарын бос қалдыруға болады.

Кешкі жиын шаш үлгісінің керемет безендірілуіне - сәндік шаш 
қыстырғыштары қызмет атқарады, мысалы, перламутрмен безендірілген, 
інжу, жылтыр тастар және т. б.

1.209-сурет. Әртүрлі әшекеймен шаш үлгісі
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          Сондай-ақ, сіз шаш үлгісін немесе шаш түйінін інжу сияқты әдемі 
моншақтардың жіптерімен алмастыра аласыз. Қалауыңызға қарай, шашты 
әдемі жібекті (мысалы, түрлі-түсті жұқа атластан) орамалмен толығымен 
жауып, оны артқы жағына немесе керемет сәндік түйінмен бекітуге болады. 
Сондай-ақ, шашты алтын немесе күміс люрекспен иірілген жіптен 
тоқылған, селдір торлы қалпақпен жабуға болады.
          Шаштың  батыл, экстравагантты бұйымы – қауырсындар (1.210-
сурет). Алдыңғы жағында сәндік құрсауға немесе бастың айналасына 
байланған барқыт лентаға бекітілген қауырсындар үлкен әсер қалдырады. 
Бірақ плюмаж деп аталатын шаш үлгісінің бұйымы ерекше жағдайларға, 
сәнді қабылдауларға, сахналық қойылымдарға ғана жарайды.

                      1.210-сурет. Қауырсындармен шаш үлгісі

1.5.4. Шаштың мақсатына байланысты зергерлік бұйымдардың 
түрлері

Бастың əшекейлері ерекше бейнені қалыптастыруға көмектеседі. 
Кейбір бас әшекейлері тек басымдық жасауға арналған, ал басқалары шаш 
үлгісін толықтырады. Бұл диадема, желек немесе тіпті заманауи кокошник 
болуы мүмкін. Эльф бейнесін бере отырып, бастың үстіндегі тізбектер 
ерекше көрінеді.
          Диадема (грек сөзінен diadeo, «байлау» немесе «бекіту» дегенді 
білдіреді) —  қымбат металдар мен тастардан жасалған тәж түріндегі бас 
әшекейі.
Тарихи тұрғыдан, диадема – корольдік және жоғарғы биліктің символы. 
Ежелгі уақытта ол ерлердің мәртебелі әшекейі ретінде қолданылды. Ежелгі 
патшалық кезінде алтын диадема тәжі перғауындардың атрибуты болды.
          Заманауи диадеманың тағы бір үлгісі — Ежелгі Греция мен Римдегі 
даңқ пен салтанаттың символы болған лавр гүл шоқтары. Әшекей ретінде 
диадема үйлену бейнесіндегі қалыңдықтың, мектеп түлегінің немесе сұлулық 
байқауының жеңімпазында жиі кездеседі (1.211-сурет).
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1.211-сурет. Диадема шаш үлгісінде

Кокошник – бастың айналасындағы тарақ түріндегі ежелгі орыс бас 
киімі. Атауы ежелгі орыстың «кокошь» сөзінен шыққан («тауық», 
«ұябасар»).

Бірақ ең танымал қалпақ пішіні - үшбұрыш немесе жарты ай түрінде, 
бастың айналасына бекітілген тарақ түрі. Қазіргі кокошник көптеген 
өзгерістерге ұшырады және мүлдем басқаша көрінеді. Енді бұл құрсауға 
ұқсас шағын әшекей. Кокошник көріністі аяқтауға көмектесетін, ерекше 
нәрсеге айналады. Бұл үйлену тойындағы қалыңдық үшін диадеманың 
тамаша баламасы (1.212-сурет).

1.212-сурет. Кокошник түрлері

          Бас тізбектері сияқты ерекше әшекейлер шаш үлгісін ерекшендіруге 
және даралығыңызды білдіруге көмектеседі. Бұл әшекейлер бізге шығыстан 
келді. Шаш тізбесі әр түрлі болады, олардың негізгілері - тика және 
хайратник. Бастағы барлық басқа тізбектер олардың бейнесімен ұқсас етіп 
жасалады (1.213-сурет).
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1.213-сурет. Шаш үлгіне шаш тізбектерінің түрлері

Тикка (тикка, мангикка) – үнділік дәстүрлі әшекей. Бұл алқа түріндегі 
бас әшекейі, оның негізгі бөлігі – басындағы шаш арасындағы алшақтықты 
жабатын тізбек. Тикку маңдайда салбырап тұратын әр түрлі пішінді алқа –
аспасын безендіреді. Әшекей ілгектің көмегімен желкедегі шашқа бекітіледі. 
(1.214-сурет).

1.214-сурет. Тикка әшекейімен шаш үлгісі

Шашқа арналған байлауыш – бұл әшекейдің атауы «hair» сөзінен 
шыққан, ағылшын тілінен аударғанда «шаш», әшекей шаштың басына 
тағылады. Бұл хиппи бейнесінің ажырамас атрибуты, көбінесе оны 
бисерлерден тоқып немесе өрім түрінде өрілген. Бүгінгі таңда бұл әшекей 
нәзік романтикалық бейнелер стилінде де тағылады (1.215-сурет).
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1.215-сурет. Шашқа арналған байлауышпен шаш үлгісі

1.5.5. Толықтырушы шаш – (өрім, шиньондар, жекелеген 
бұрымдар, бумалар), олардың рөлі әртүрлі мақсаттағы шаш үлгілерін 
жасау.

Шиньондар – бұл басқа бекітілетін жалған шаш (бұйралар). 
Постижерлік бұйымдарының бұл түрі Францияда XIX ғасырдың ортасында 
сәнге айналды. Бұл күнде олар кең таралған. Шиньон сақина немесе түйін 
шаш түрінде болады. Олар табиғи және жасанды талшықтардан жасалған.
         Шиньонды пайдалану-сыртқы көріністі сапалы жақсартудың ең оңай 
жолы. Шиньон салтанатты және ресми жағдайларда шашқа көлем мен 
қалыңдық береді. Олар шаш құрылымына зиян келтірмейді, заманауи 
технологиялармен жасалады және кию өте оңай.
Көптеген ерлер мен әйелдер бастың төбе бөлігінде шаштың болмауынан 
зардап шегеді. Олар көбінесе кешкі жиын шаш үлгісін жасау үшін 
қолданылады. Ол үшін кейде бір емес, бірден бірнеше шиньон 
қолданылады, өйткені бұйралар әртүрлі пішінде болады және оларды 
белгілі бір жолмен біріктіре отырып, сіз әдемі шаш үлгісін жасай аласыз 
(1.216-сурет).

Шашпен тоқылған немесе байланыстыратын шиньондардың түрлері 
бар. Жақында шашты біріктіру әдісін жасап шығарды. Табиғи немесе 
жасанды шаш бекітілген кең ұяшықтары бар тор алынады. Бұл тормен олар 
басын жауып, өз шаштарын ұяшықтар арқылы созып, оларды торға 
бекітілген шашпен араластырады. Қалың шаш әсері жасалады. Мұндай 
торлар сирек шаштары бар әйелдерге жарайды. Ол шаш үлгісіне қоса, шаш 
сәндеуге жаңа әр береді, тығыздықты арттырады және қажет болса, шаштың 
ұзындығын арттырады. Ұзын шаштардан және жеке түсті бұрымдардың 
құйрық түріндегі шиньондары танымал. Қазіргі заманғы сапалы шиньондар-
бұл шаш үлгісі үшін қажетті әшекей.
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1.216-сурет. Шиньондардың түрлері

           Тартымды шаш үлгісін жасау үшін, жасанды шаш пен шиньондардан 
басқа, шаш ұзартқыштары (шаш ұзарту) пайдаланылады (1.217-сурет). 
Бұл табиғи шашты тоқу, байлау немесе оны желімдеу арқылы қосады. Сіз 
оларды ұзақ уақытқа (бір-үш ай) жапыстыра аласыз. Жарамдылық мерзімі 
оларды өсіп келе жатқан шашқа бекіту әдісіне байланысты. Жаңартылған 
бұрымдар ерекше күтімді қажет етпейді, олар қарапайым шаш сияқты 
жуылады және таралады және шаш үлгісіне жатқыза алады.

1.217-сурет. Шаш ұзартуға арналған шаштар

Үстеме шаш. Өз шашының қалыңдығын арттыру үшін үшін 
қолданылатын үстеме шаштардың дөңгелек немесе сопақ негізі бар (1.218-
сурет). Олар париктер сияқты қолмен және машинамен жасалады. Қолмен 
жасалатын әдіс кезінде ұяшықтары бар жұқа тюльді алып, ілмек арқылы 
шашты тартады. Машинамен жасау кезінде үстеме шаштарды, 
шиньондарды, париктерді негіз торлы қалпақ болып табылады, шаш 
ұяшықтар арқылы дөңгелек жолдармен тартылып отырады. Үстеме шаштың 
күлте деп аталатын бір түрі бар. Бұл жеңіл бұйралар бастың жоғарғы 
бөлігіне қыстырылады.
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1.218-сурет. Шашқа арналған үстеме шаштар

          Бандо – бұл жағдайда жасанды шаштар табиғи және жалған шаштар 
арасындағы шекараны жасыру үшін қызмет ететін таспаға бекітілген. Оны 
өз шашының үстінен әр түрлі бас аумағына қабаттастырады(1.219-сурет).

1.219-сурет. Бандо

          Қауырсындар. Бұл өз шашының түсімен немесе ашық реңктегі 
жасанды шаштың кішкентай үстеме шаштары.

Жасанды бұрымдар (бумалар). Шаштараздар өнеріндегі бұл бұйым, 
бір-бірімен өрілген бір немесе бірнеше бұрымның қалың ширақ түрінде 
жасалады. Олар өз шаштарына түйінмен, ілмек немесе басқа жолмен 
бекітіледі (1.220-сурет).

1.220-сурет. Жасанды бұрымдар
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1.5.6. Шаш үлгісіне қолданылатын шаш сәндеуге арналған әрлеуіш 
құралдары. Заманауи жіктеу

Шашты сәндеудің әртүрлі нұсқаларын орындау, көлем жасау, сондай-
ақ берілген пішінді бекіту және сақтау мүмкіндігін заманауи әрлеуге 
арналған өнімдер қамтамасыз етеді. Осындай әртүрлі құралдардан айрылып 
қалмас үшін Ссз олардың не үшін және оларды қалай пайдалану керектігін 
нақты білуіңіз керек. Әрине, керемет шаш үлгісін жасау кезінде дұрыс 
қолдану тәсілі де маңызды. Шашты сәндеуге арналған өнімді таңдау, 
олардың түріне байланысты болуы керек. Жұқа және жұмсақ шаштар үшін 
әлсіз немесе орташа бекіту қажет.

Көбік (мусс) – бұл құралдар жылжымалы ауа шаш сәндеуін 
қамтамасыз етеді. Олар тікелей шашқа көлем, әсемдік, әдемілік және бұйра 
құрылымын береді. Шаш бір-біріне жабыспайды және оңай таралады, бұл 
көлемді шашты жасау үшін тамаша шешім. Көбік жуылған шашқа тарақпен 
(немесе щеткамен) немесе қолмен жағылады, сүлгімен кептіріледі, түбінен 
ұшына дейін шаштың бүкіл ұзындығы бойымен таралады, олар әр түрлі 
деңгейге ие — қалыпты, орташа және максималды. Мусс сонымен қатар 
пайдалы қасиеттерге ие, шашты нәрлейді және қорғайды, жұмсақ әсер береді 
және ең мықты әсер етеді. Тамыр бойындағы көлем үшін немесе ұсақ 
бұйраларды тегістеу үшін қолданылады. Мусс пен көбік көптеген шаш 
үлгілері үшін әмбебап болып табылады - олардың көмегімен таза құрғақ 
немесе дымқыл шашты бигудимен, шаш бұйралағышпен, диффузормен және 
т.б бұйраламас бұрын тегіс жайып алады. Шаш кептіргішпен немесе 
диффузормен кептіріледі. Пайдалану принципі өте қарапайым: сіз баллонды 
жақсылап шайқап, оны аударып, шаш щеткасына препараттың қажетті 
мөлшерін сығып алуыңыз керек.

Шашқа арналған лактар (спрейлер) — бұл шашты соңғы бекітуге 
арналған құрал. Бүгінгі таңда шаш сәндеуге арналған ең танымал 
құралдардың бірі лак болып қала береді. Ол тіпті сирек ұзын шашқа керемет 
көлем бере алады. Оны шаштан 20-30 см қашықтықта, шаш өсу бағытында 
шашырату керек екенін есте ұстаған жөн, әйтпесе бұйралар желімделіп, 
шатасқан секілді көрінеді. Лактарды бекіту дәрежесі әр түрлі болуы мүмкін, 
сондықтан сіз шаштың кез-келген түріне таңдай аласыз. Жоғары сапалы 
лактың арқасында, иілгіштіктен бөлек, шаш жібектей жылтыр болады, ол 
тарақпен оңай алынып тасталады.

Ультра мықты ұстағыш лактар, креативті сәндеуге, шаш сәндеуге және 
өте мықты және өте сенімді ұстауды қажет ететін барлық шаш үлгілеріне 
арналған. Олар күрделі, жоғары шашты жасау үшін қолданылады, мұнда 
сізге жай сәндеу емес, шашты жабыстыру қажет. Модельдеудің соңғы 
кезеңінде шаштың біртұтас бекітілуін қамтамасыз етеді. Әсіресе құрғақ 
шашқа және құрылымы зақымдалған шашқа ұсынылады, бұл кезде дайын 
шаш үлгісіне соңғы сән мен аяқталған көрініс беруі керек. Олар шаштың 
үстіңгі қабатын қоршап алады және осылайша лезде шашты бекітіп, ұзаққа 
шыдайтындай әсер береді. Қысқышпен шаш сәндеуде, оны орамас бұрын 
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жеке бұрымдарға қолдануға болады. Сондай-ақ, шаштың шығыңқы ұштарын 
тегістеу үшін бигудиге, щеткаларға жағуға болады, шаш түбіне жағып, 
шашты тез көтеру үшін шаш кептіргіште кептіруге болады. Лакты шамадан 
тыс пайдалану және оны күн сайын қолдану ұсынылмайды: шаш әлсіреуі 
мүмкін.

Шаш сәндеуге арналған спрейлер көбінесе түбінің көлемін жасауға 
арналған.

Шаш гельдері – шаш үлгісін жасауда жетекші орынға ие болды 
(тұтқырлықтың әр түрлі деңгейі – сұйық спрейден қатты желеге дейін) 
жылтыр қосады. Ең алдымен, олар сәнді тегіс шаш үлгісін жасауда 
ұсынылады, өйткені олар жеке модельдеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді, 
дымқыл шашқа гельдер қолданылады. Құрамындағы жоғары полимердің 
арқасында ол шаш үлгісін керемет модельдейді. Сондай-ақ, сіз гельді қалың 
шаштардан бұйралар мен толқындар, тегіс кекіл жасауға, бұйралар жасауға, 
ыстық шаш сәндеуге, басқа өнімдермен шаш сәндеу қиындық тудыратын 
шашты жасауға болады. Шаш үлгісін қарапайым етіп түзету үшін немесе 
жеке бұрымдарға баса назар аудару үшін гель құрғақ шашқа жағылады, ал 
көлемі үшін сәл дымқыл шаш түбінің аймағына жағылады, шашты щеткамен 
көтеріп, шаш кептіргішпен кептіріледі. Дәл гельдердің көмегімен «дымқыл 
шаш» әсеріне қол жеткізіледі, ол әлі күнге дейін жастар арасында танымал. 
Сіз ылғалды бұрым әсерін өнімді ылғалды шаштың бүкіл ұзындығына жағу 
арқылы аласыз.

Гельдерде шашты щеткамен тарауда, ыстық шаш сәндеу кезінде 
зақымданудан сақтайтын қоспалар бар. Гельдер бекіту дәрежесіне және 
қолдану әдісіне қарай ерекшеленеді (гельдер, спрей гельдері, бекітетін 
гельдер және балауыз гельдері). Екеуі де негізінен қысқа шаш қию үшін 
қолданылады, бірақ олар ұзын шаш иелеріне де болады. Шашты 
ауырлататын гельдің қасиеттеріне байланысты оны жіңішке, ұзын және 
жұмсақ шаштарға қолдану ұсынылмайды - бұл оларды кез-келген көлемнен 
айырады. Қолдану тәсілі қандай нәтиже алғыңыз келетініне байланысты.

Бекіткіш гель шашты қатты бекітеді және шаш үлгісіне әсем, жұқа 
пішін береді.

Гель балауызының көмегімен сіз кез-келген қиялдағы шаш үлгісін 
жасай аласыз: толқындарды модельдеу, бұрымдар мен кекілдерге назар салу, 
жалпақ және бүйірлік аймақтарды қалыптастыру, бұйраларды, сызықтарды 
және тағы басқаларын құрастыру.

Шашты сәндеуге арналған лосьондар кондиционер қасиеттеріне ие, 
шашқа жұмсақтық, әсемдік, жылтыр береді, тарауда, шаш сәндеуді 
жеңілдетіп, пішінді бекітуді қамтамасыз етеді. Лосьондар шаштың әртүрлі 
түрлеріне, соның ішінде әлсіреген, боялған. Лосьондар жуылған, сүлгімен 
кептірілген шашқа біркелкі жағылады, кең тістері бар тарақпен бүкіл 
ұзындықта таратылады.

Модельдеу кремдері – шашты сәндеуге арналған өнімдердің жаңа 
буыны. Крем саусақтарыңызбен немесе тарақпен шаш сәндеуден бұрын, 
алақандарыңызбен шашқа жағылады. Крем шашты ауырлатпай шаш үлгісінің 
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көлемін ұлғайтуға, дымқыл қолдарымен пішінін жаңартуға мүмкіндік береді. 
Арнайы түзеткіш кремдер шаш кептіргішпен сәндеу кезінде шашты түзетуге 
көмектеседі-аз мөлшерде крем ылғал шашқа біркелкі бөлініп, шаш 
кептіргішпен кептіріледі.

Стайлинг-кремі пішінінің шексіз әралуандығын алу үшін таптырмас 
құрал, кез келген стайлинг тәсілі үшін оңтайлысы: саусақпен, фенмен немесе 
тарақпен шаш сәндеуге арналған.

Табиғи компоненттерге негізделген балауыз бен крем күрделі шаш 
үлгісін және олардың жеке бөліктерін түзету қажет қалың бұрымдарды 
модельдеу үшін қажет. Балауыздар мен кремдер минералды майлар мен 
ланолинмен жұмсартылған табиғи балауыздардан жасалады. Бұл ең керемет 
шаш үлгісін жасауға мүмкіндік беретін, икемді бекіту үшін қолданылады.

Балауыздар шашты сәндеуге арналған өнімдер арасында ерекше орын 
алады. Олар шашқа жарқын екпін қоюға мүмкіндік береді және шашқа 
жылтырлық береді. Балауыз заманауи шаш үлгілерін модельдеуде, олардың 
құрылымын ерекшелеуде өте қажет, оны қалың және жуан шаштардан шаш 
үлгісін модельдеу үшін қолданған дұрыс. Ол жеке бұрымдарды ерекшелеуге 
және баса көрсетуге арналған, бірақ шаштың көлемі азаяды. Ол өзіне 
берілген пішінді жақсы ұстайтын қатты шашқа жақсы сәйкес келеді.

Балауызды қолдану: алақандарыңызға аз мөлшерде жағыңыз, содан 
кейін ерекше көңіл бөлінуі керек жерлерге жайыңыз. Оны дымқыл шашқа 
және түбіндегі аймаққа қолданбаңыз.

Термоқорғаныс қасиеттері бар түзеткіш құралдар. Бұл құралдар 
артық көлемді алып тастайды және үтікпен ұзартылған бұрымның әсерін 
жасайды. Крем немесе лосьон шаштың бүкіл ұзындығына біркелкі 
қолданылады.

1.5.7. Шаш үлгісін жасау кезіндегі қауіпсіздік техникасы

1. Ісмер келушінің киімін пеньюар немесе пелеринамен қорғауы керек.
2. Сумен жұмыс кезінде оның температурасын бақылау керек.
3. Жұмысты орындау кезінде алаңдамаңыз және сөйлеспеңіз.
4. Алдын ала тексеру және электр аппаратурасының жерге 

тұйықталуын, оның дұрыстығын қадағалау қажет.
5. Кез-келген ыңғайсыз қозғалыс келушінің жарақатына әкелуі мүмкін.
6. Клиенттің бетіне және көзіне түспеу үшін шашты жууға және 

сәндеуге арналған құралдарды өте мұқият пайдаланыңыз.

Электр қысқыштармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік 
талаптары

1. Жұмысқа кірісіп, нұсқаулықты оқып шығыңыз.
2. Қысқыштар мен қолдар құрғақ болуы керек.
3. Қысқыштардың жұмыс беті таза және тегіс болуы керек.
4. Электрқысқыштарды қызырмау.
5. Өзіңізді және келушінікүйдіріп алмаңыз.
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6. Салқындағаннан кейін қысқышты қауіпсіз жерге қойыңыз (тірекке).
Шаш кептіргішпен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік талаптары
1. Электр сымының тұтастығына және электр розеткасына дұрыс 

қосылғанына көз жеткізіңіз.
2. Электр сымының құрылғы корпусына қосылуының сенімділігін 

тексеріңіз.
3. Ашасы немесе ашық сымы бұзылған жағдайда аспапты пайдалануға 

үзілді-кесілді тыйым салынады.
4. Қолдарыңыз дымқыл немесе сулы болса, құрылғыны қоспаңыз.
5. Құрылғының қызып кетуіне жол бермеу үшін шаш кептіргішінің 

үздіксіз жұмысының әр 15 минутында қосқышты 0 күйіне ауыстырып, 
құрылғыны 10 минут суытып алу ұсынылады.

6. Клиенттің бас терісін күйдіріп алмау үшін ауа температурасы тым 
ыстық болмауы керек.

7. Шаш кептіргішті бастың бетінен 30 см қашықтықта ұстаңыз.
8. Шашыңыздың желдеткіш саңылауларына түсуіне жол бермеңіз.

Апаттық жағдайларда еңбекті қорғау талаптары
1. Жұмыс орнындағы, шаштараздағы апатқа қауіп төндіретін аппарат 

(аспап), жабдық сынған кезде (булану, судың ағуы және басқа да ақаулар) 
оған су, электр энергиясын пайдалануды және беруді тоқтату, қабылданған 
шаралар туралы тікелей басшыға немесе жабдықты қауіпсіз пайдалануға 
жауапты қызметкерге баяндау және алынған нұсқауларға сәйкес әрекет ету 
қажет.

2. Егер жұмыс барысында төгілген ерітінділермен, сусабындармен 
жұмыс орны ластанған болса, ластаушы заттар жойылғанға дейін жұмыс 
тоқтатылады.

Сусабынмен ластанған жерді тайғақ жойылғанша сумен жақсылап 
шайып, құрғатып сүртіңіз.

3.Электрмен жабдықтау апаты, құбырдың, жылыту радиаторының 
жарылуы кезінде жұмысты тоқтатып, телефон арқылы тиісті авариялық 
бригаданы шақыру қажет.

4.Апаттық жағдайда қызметкерлер мен келушілерді қауіптілік туралы 
хабардар етсін, болған жағдай туралы тікелей басшысына баяндасын және 
аварияны жою жоспарына сәйкес әрекет етсін.

5. Өрт немесе жану белгілері (түтіндеу, күйік иісі, температураның 
жоғарылауы және т. б.) анықталған кезде: жұмысты тоқтату және бұл туралы 
дереу телефон арқылы өрт күзетіне хабарлау, бұл ретте объектінің 
мекенжайын, өрттің шыққан жерін атау, өзінің тегін хабарлау;

мүмкіндігінше адамдарды эвакуациялау, өртті сөндіру бойынша 
шаралар қабылдау материалдық құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету.

6.Жарақат алған немесе кенеттен ауырған кезде зардап шегушіге 
алғашқы (дәрігерге дейінгі) көмек көрсету және қажет болған жағдайда оны 
денсаулық сақтау мекемесіне жеткізуді ұйымдастыру қажет.
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1.5.8. Шаш қиюды орындау кезіндегі еңбек қауіпсіздігі және 
гигиена ережелері

Кез-келген шаштаразшы салонда қауіпсіздік шараларын сақтай 
отырып, жұмыс істеуге міндетті. Шаш қию кезінде қауіпсіздікті де, 
денсаулыққа да қауіпті екенін есте ұстаған жөн, өйткені электр энергиясын 
пайдалану қауіпі, сонымен қатар терінің жарақат алу қаупі бар.

Инфекцияны бақылау ережелерін сақтаңыз:
• Әр клиенттің алдында және одан кейін қолыңызды жуыңыз және 

зарарсыздандырыңыз.
• Клиентті және оның киімін пенюармен қорғаңыз.
• Клиенттің бас терісіндегі мүмкін аурулар мен бүлінулерді 

тексеріңіз. Анықталған жағдайда клиентті дәрігерге жіберіңіз және 
қызметтерді орындауға кіріспеңіз.

• Әр қолданғаннан кейін барлық құралдарды зарарсыздандырыңыз.
• Жұмысқа кіріспес бұрын, электр жабдықтарының қауіпсіз күйде 

екендігіне және оны қолдануға болатындығына, сондай-ақ сым тозбағанына 
және шанышқы ілінбейтініне көз жеткізіңіз.

• Ешқашан розеткаларды шамадан тыс жүктемеңіз. Бір розеткаға тым 
көп электр құрылғыларын қоспаңыз.

• Шашты кептірмес бұрын, еденді сүртіңіз және кесілген шаштың 
бетін тазалаңыз.

Назар аударыңыз! Әрқашан құралдарды дұрыс пайдалану жəне күту 
туралы өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.

1.5.9. Шашты қиюға қажетті құралдар мен материалдар

Шаш қию құралдары-бұл шаш қию кезінде қолыңызда ұстау керек 
құралдар. Құралдарды қолдану шаштың соңғы түріне әсер етеді, өйткені 
олардың әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар. Әр түрлі құралдарды қолдану 
шаш құрылымының әртүрлі нұсқаларына қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Ең жиі қолданылатын шаш қию құралдары: қайшылар, жіңішке 
қайшылар, ұстаралар, шаш алатын машинкалар мен тарақтар.

Қайшылар өзінен кейін тегіс, қисық қиықтар қалдырады. (1.221-сурет) 
Қайшылардың қалпын өзгерту, кесу кезінде шаштың сыртқы түрін өзгертуге 
болады.

1.221-сурет. Қайшылар және олардың қиықтары



159

Жіңішке қайшылар түзу және тісті матадан тұрады. Бұл құралдардың 
көмегімен қысқа және ұзын шаштардың алмасымдары жасалады. (1.222-
сурет) Тістері тығыз орналасқан жұқа тістері бар қайшы, кең тістері бар 
жұқаратын қайшыларға қарағанда көбірек шашты қиып тастайды.

1.222-сурет. Жіңішке қайшылар және олардың қиықтары

Ұстара шаштың ұшына көз жасы мен бұрыштық пішін береді, 
нәтижесінде икемді, жұмсақ және тегіс емес сызық пайда болады (1.223-
сурет).

1.223-сурет. Ұстара және оның қиықтары

Ұстараны бүкіл кескінді кесуге немесе оның ішкі жағын текстуралауға 
қолдануға болады.

Шаш алатын машинка – бұл электрлі құралдар, ол сіздің 
шаштарыңызға қолданылатын пышақтарға немесе қондырмаларға 
байланысты әртүрлі көрініс бере алады. (Cурет 1.224). Мысалы, шаш алатын 
машинка көмегімен түзу, анық сызықтар жасауға немесе шаштың ұштарын 
жұмсақ әрі үлпілдек етіп жасауға болады. Әдетте, шаш қысқартудың ең 
жылдам тәсілі – машинкамен шаш алу.

1.224-сурет. Машинка және оның қиықтары
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Қысқыштар: негізгі функциясы — шаш қию немесе шаш сәндеу 
кезінде бұрымдарды бөлу және бекіту (1.225-сурет).

1.225-сурет. Қысқыштар

Тарақтар шаштың орналасуын тарату және бақылау үшін, кейде қырқу 
кезінде қолданылады. Тістердің аралықтары – тарақтар дұрыс тарақты 
таңдаудың маңызды факторы болып табылады. Тістер аз болған сайын, 
шашты кесу алдында немесе кесу кезінде шиеленіс аз болады, бұл әрі қарай 
жұмсақ сызықтардың пайда болуына әкеледі. Жақын орналасқан тістері бар 
тарақтар шаштың орналасуын бақылауға көмектеседі, бұл өткір сызықпен 
кесуге мүмкіндік береді (1.226-сурет).

1.226-сурет. Тарақтар

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:

1. Сән дегеніміз не?
2. «Модельдеу» ұғымына анықтама беріңіз.
3. Модельдеу процесі қандай міндеттерді шешеді?
4. Шаш үлгісі дегеніміз не?
5. Шаштар мақсатына қарай қандай түрлерге бөлінеді?
6. Күнделікті және керемет шаштардың айырмашылығы неде?
7. Шаш үлгілерін жіктеу принциптері қандай?
8. Шаш үлгілерінің түрлерін атаңыз. Оларды сызба түрінде 

салыстырыңыз.
9. Стильге анықтама беріңіз.
10. Негізгі шаш үлгілердің стильдерін атаңыз.
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11. Жаппай шаш ұзартуға арналған шаш үлгілерін модельдеуге 
қойылатын талаптарды келтіріңіз.

12. Жеке модельдеу дегеніміз не?
13. «Сәнге түсінік беру» ұғымына анықтама беріңіз.
14. Модельдеу процесі қандай дәйектілікте жүреді?
15. Сіз қанша өңді білесіз?
16. Адам өңінің әр түріне мінездеме беріңіз.
17. Дөңгелек және үшбұрышты беттерді түзетудің негізгі ережелері 

қандай?
18. Шаш үлгісінің құрамына анықтама беріңіз.
19. Композицияның негізгі компоненттерін атап өтіңіз.
20. Негізгі композициялық құралдарды көрсетіңіз.
21. Композицияның негізгі заңдары қандай?
22. Композицияның бірінші заңын түсіндіріңіз.
23. Композицияның екінші заңының мәні неде?
24. Композицияның үшінші заңына сипаттама беріңіз.
25. Шаш үлгісінде қандай эмоционалды белгілер бар?
26. Шаш үлгісінің көлемді пішінін атаңыз.
27. Шаш түсі шаштың пішініне қалай әсер етеді?
28.  «Силуэтті шаш үлгісі» ұғымына анықтама беріңіз.
29. Силуэт басын бекіту дәрежесіне қарай топтарын атаңыз.
30. Шаш үлгісіндегі сызықтардың негізгі топтары қандай?
31. Шаш үлгісіндегі симметрия мен асимметрия дегеніміз не?
32.  «Статикалық» және «динамикалық» шаштар дегеніміз не?
33. Үй шаш үлгісін модельдеудің ерекшеліктері қандай?
34. Сәнді шаш үлгілерін модельдеудің ерекшеліктері туралы айтыңыз.
35. Бәсекелік шаш үлгілерін модельдеудің ерекшеліктері қандай?
36. Оларды қандай шаш үлгілері сипаттайды?
37. Қию кезінде бас позициясының түрлерін келтіріңіз.
38. Үлгінің мөлшері немен анықталады?
39. Тарату дегеніміз не?
40. Тарату түрлерін келтіріңіз.
41. Бұл қандай проекция?
42. Қию кезінде саусақтардың орналасуының екі түрін атаңыз.
43. Бекітілген сызық құрылымын анықтаңыз және эскизін жасаңыз.
44. Сызық дизайнын анықтаңыз және контурлаңыз.
45. Айқасқан тексеріс дегеніміз не?
46. Крнтурдың қандай түрі қатты күйде? 
47. Егер кір тасы қатты күйінде орналастырылса. 
48. Қатты форма жасау үшін қандай проекция қолданылады?
49. Ең ұзын қатты түктер қайда орналасқан?
50. Қиғаш сызық бойымен қатты пішін жасау үшін қандай үлестіру 

түрі қолданылады.
51. Бұйра шашты қырқудың қандай техникасы қолданылады.
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52. Төмен бөліктеу: контур сипаттамасына, текстурасына, салмағына, 
көлбеу бұрышына тән.

53. Жоғары бөлектеу: контур сипаттамасына, салмаққа, көлбеу 
бұрышына, дизайн сызығы әсеріне тән.

54. Орташа бөлектеу: контур сипаттамасына, салмаққа, көлбеу 
бұрышына, дизайн сызығы әсеріне тән.

55. Сіз қандай жағдайда бөлектеуді проекциясыз бітіре аласыз?
56. Сіз қандай бөлектеу кезінде белсенді құрылымға ие боласыз және 

аз салмақ аласыз?
57. Қай бөлектеу кезінде белсенді құрылым аз және көп салмақ 

алынады?
58. Қандай бөлектеу белсенді текстураның өсуін және контурдың 

кеңеюін тудырады?
59. Бағаланған бөлектеу пішінінің проекциясы қалай өлшенеді?
60. Жылжымалы, қозғалмайтын және құрама сызықты қолданған 

кезде қандай әсер алуға болады.
61. Салмақ сызығын жұмсарту үшін қандай әдісті қолдана аласыз?
62. «Шиеленіспен баға қою» ұғымын ол қандай жағдайларда 

қолданылатындығын түсіндіріңіз.
63. Прогрессивті форма құрған кезде қандай дизайн сызығы жиі 

қолданылады?
64. Прогрессивті формадағы бекітілген дизайн сызығы қайда 

орнатылған?
65. Прогрессивті формада қандай үлестіру қолданылады?
66. Прогрессивті шаш қию үшін қандай проекция бұрыштарын 

қолдануға болады?
67. Прогрессивті форманы орындау кезінде саусақтардың қандай 

позициясы қолданылады?
68. Біркелкі пішіндегі бітім қандай?
69. Біркелкі шаш қию үшін қандай проекция бұрышы қолданылады?
70. Біркелкі форманы орындау кезінде қандай үлестіру қолданылады?
71. Біркелкі пішінді қандай құрал арқылы қиюға болады?
72. Еркек клиенттің шаш ерекшеліктерін бастамас бұрын оның қандай 

сипаттамаларын талдау керек?
73. Проекция деп не аталады?
74. Қандай шаш қию жиектерден өтеді?
75. Салмақ жазықтық формасының қай аймағында шоғырланған?
76. Үдеме дегеніміз не?
77. Бөлектеу мен үдеменің айырмашылығы неде?
78. Қию кезінде қолданылатын негізгі техниканы келтіріңіз.
79. Алынған шаштың мөлшері немен анықталады?
80. Шаштың ұштары қандай мақсатта қырқылады?
81. Жиектерге анықтама беріңіз.
82. Қозғалыстағы сызық пен қозғалмайтын сызықтың айырмашылығы 

неде?
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83. Қандай жағдайларда саусақтардың параллель емес орналасуы 
қолданылады?

84. Негізгі проекция бұрыштарын көрсетіңіз.
85. Тарату дегеніміз не?
86. Таралудың қандай түрлерін білесіз?
87. Орта және жоғары үдеменің айырмашылығы неде?
88. Жұқарту қандай жағдайда бұрымның ортасында жасалады?
89. Мөлдірліктің ең аз мөлшері қандай үдемеде қол жеткізіледі?

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Современные прически ХХI века: повседневные и вечерние –
Издательство Эскимо, 2005год.

2. Гай Кремер и Джеки Уэйдсон Искусство укладки длинных волос. 
Издательская группа «Контент»2004 года.

3. Esthetique: «Прически лучших мастеров». Пер. с итал.-М: ООО» 
Издательство Астрель»2004 года.

4. Листер Морис Мужские прически: профессиональный подход/Пер. с 
анг. - М.; Издательский дом «Ниола 21-й век»,2005 год.

5. Панченко О.А. Парикмахерское искусство. Стрижки, укладки, 
прически, химическая завивка. -«Издательство «ДИЛЯ»,2005 год.
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2-БӨЛІМ. ПОСТИЖЕР ЖҰМЫСТАРЫН ОРЫНДАУ

Алдын-ала қойылатын талаптар
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер мыналарды білуі 

керек:
1. Кәсіби қызметтегі санитарлық-гигиеналық ережелер.
2. Постижерлік зергерлік бұйымдарды жүзеге асыруға қажетті

құралдармен және материалдармен танысыңыз.
3. Париктердің жасалуы туралы жалпы ақпаратты оқып үйрену.

Постижер зергерлік бұйымдарының негізгі элементтерімен, іске асыру 
кезеңдерімен және күтімімен танысу.

Қажетті оқу материалдары

Кемпірауыз, тарауыш, қайшы, щетка немесе кардотаспа, металл тарақ, 
қайрақ, тігін инелері, әр түрлі көлемдегі ілгектер, қысқыштар, электр 
қысқыштар, сантиметірлі таспа, жұмсақ қара қарындаш, түйреуіштер, оймақ, 
ұршық, үтік, ұстара, бигуди, трессбанк, қапсырмалар, қалып ұстағыштар, 
табиғи шашты бояуға арналған ванналар, кептіру шкафы, карда, үтік, 
коклюшкалар, резеңке қолғаптар, термостат, таразы, газ немесе электр 
плитасы, қылқалам немесе мақта, тюль, таспа, бояғыштар, желім, 
антистатикалық препараттар.
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КМ 08. Шаш қию мен шаш үлгілерін 
модельдеу және безендіру.

КМ 09. Негізгі постижер 
жұмысын орындау
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Кіріспе

Бөлім киім зергерлік бұйымдарының негізгі түрлерін орындауға 
қажетті білім, білік және дағдыларды сипаттайды.

Студенттер негізгі постижер жұмыстарына арналған шикізат пен 
материалдарды ажырата білуді, эскиздер мен постижер зергерлік 
бұйымдарының орындауды игереді.

Оқушылар күтім жасау және постижер зергерлік бұйымдарын жөндеу 
дағдыларын игереді.

2.1.Постижер жұмыстарының пайда болу тарихы

2.1.1. Алғашқы париктердің пайда болуы

Парик — бұл бас киім сияқты киіліп, белгілі шаш үлгісін жасайтын 
жасанды немесе нағыз шаш. Қазіргі уақытта париктер сахна өнері мен шоу-
бизнесте қолданылады.

Париктердің ғылымға белгілі алғашқы бейнелері Ежелгі Египеттің III 
династиясының аяғында (б.з.д. 2600 жыл шамасында) пайда болды. Алайда, 
археологтар париктер әлдеқайда ертерек пайда болды деп санайды.

Археологиялық қазба жұмыстарының нәтижелері көрсеткендей, ежелгі 
адамдар өз шаштарын безендіруге, оны былғары немесе жүн ленталарымен 
бекітіп, көтеруге ұмтылмаған. Дегенмен, бұл «қарабайыр шаш әрлеулер» 
әдемілікке деген құштарлыққа тартпағанымен, бірақ салттық мақсаттарға 
қызмет еткен. Ең ежелгі париктер мықты жануарларға ұқсауға ұмтылған 
жауынгерлер мен аңшыларға арналған. Оларды өндірумен әйелдер мен 
балалар айналысты; олар жүн мен құстың қауырсындарын жинап, жуып, 
кептірді, содан кейін тоқылған ине орнына ағаш таяқшаларды қолданып, 
шашты шұлық тәрізді тоқиды. Бұл едәуір көлемді құрылымдар шайырмен 
немесе таңбамен басқа мықтап жабыстырылған. Мұндай парикті шешіп 
тастауға болмайтындықтан, оны ұзақ уақыт кигеннен кейін шаштарымен 
қоса қырқып тастаған.

Париктерді үйде де, көшеде де, кедейлері – өсімдік талшықтарынан, 
байлары – табиғи шаштардан киген. Париктерді өсімдік майлары мен 
жануарлардың майларымен мұқият күтіп ұстап, оларды гүл жапырақтары 
немесе ағаш таяқшалармен хош иістендірді. Қызықты факт: постижер 
қолөнері ежелгі Египеттегі әйелдердің біразы шұғылданатын, қол жетімді 
кәсіптің бірі болды. Ауыр бұйраланған париктер алтын оюлармен немесе 
тарақпен немесе піл сүйегімен безендірілді. Пальма жапырақтары мен 
талшықтары, жүн, күміс және алтын пластиналар әртүрлі материалдарды 
пайдаланды. Британ музейінде Фивадағы Осирис ғибадатханасында 
табылған, кем дегенде 3000 жылдық өте мұқият жасалған парик бар. Оның 
кішкентай бұйралары осы уақытқа дейін өздерінің қызықты формаларын 
сақтап келеді.
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Париктер ежелгі жоғары қоғамның сәніне айналды. Мысырлықтар 
ыстық климатқа байланысты гигиенаны өте мұқият сақтауға мәжбүр болды.
Олар шаштарымен әбіржімес үшін қырып тастайтын болған. 

Атақтысы да, қарапайым адамдар да, ерлер де, әйелдер де барлығы. 
Әрқайсысы парикты үлпілдек қабат тудыруы үшін және оны күн 
соққыларынан қорғануы үшін бастарына киді. Кейбір ақсүйектер бірден 
бірнеше парикті киіп жүрді (2.1-сурет).

2.1-сурет. Көне Мысырдағы ерлер мен әйелдер париктері

Ақсүйектер мен перғауындар париктерді нағыз шаштардан, ал 
кедейлер паклиден, қой жүнінен, жылқы жүнінен, жүнді сиыр мен 
буйволдардан, құстың қауырсынынан киетін. Жат елдің адамдары ғана өз 
шаштарымен мақтанды. Перғауындарда тіпті парик жасауды қадағалайтын 
шенеуніктер болған. Уақыт өте келе париктер сәнді және күрделі бола түсті 
(2.2 сурет).

2.2-сурет. Көне Мысыр ақсүйектерінің әртүрлі парик түрлері

Париктер мерекелерде және ресми рәсімдерде маңызды рөл атқарды.
Қазба жұмыстары кезінде табылған парик діни қызметкер Менхепердің 
(б.з.д. 1000 жыл шамасында) шашы артқы жағы ұзын, тар өрілген көптеген 
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бұйраланған бұрымдардан тұрды. Париктің сыртқы бөлігі адамның қоңыр 
шашынан, ал орта бөлігі құрма пальмасының бұтақтарынан алынған қызыл 
қоңыр талшықпен тоқылған.

Ежелгі мысырлықтардың ерлердің парикі әйелдерге қарағанда көлемді 
және сәнді болған. Оларды бұйралау үшін ара балауызы қолданылған.

1 мыңжылдықтың ортасында б.з.д. e. Египеттен парик сәні Таяу 
Шығыс пен Жерорта теңізі елдеріне тарады. Парсы патшалары перғауынның 
сән-салтанатынан кем түспейтін париктерді киді.

2.1.2. Жапондық ақсүйектердің көп қабатты париктері

Жапондық атақты әйелдер көп қабатты күрделі париктерді киетін 
(қоғамдағы позициясы неғұрлым жоғары болса, бастағы қабаттар да 
соғұрлым көп болады). Осындай парикты жасау үшін шашты барқыт 
білекшелерге, жастықшаларға, сопақ тарақтарға немесе жұқа қатырма қағазға 
орап тастаған. Қабаттар бір-бірінен шарфтар мен тарақтармен бөлінген. 
Шашқа жылтыр қосу үшін балқытылған балауыз немесе май жағылды, ал 
тынығу және демалу кезінде күрделі сәндеу салмақта қалуы үшін басын 
арнайы тірекке қойған (2.3-сурет).

2.3-сурет. Жапондық ақсүйек париктері

2.1.3. Рим империясының париктері

Рим империясында шашты бастан жоғары көтеріп, сәуле түрінде 
сымның жақтауына бекіткен. Ірі бұйраланған бұйралар жіңішке шаш 
түйреуіштермен қыстырылды (2.4-сурет). Рим ақсүйектерінің кейбірінде 
сары шашты париктер болған. Оларды Отто мен Домициан, Калигула мен 
Каракалла, Ганнибал мен Нерон секілді көптеген императорлары киген. 
Юлий Цезарь бұл мәселеде ерекше даналық көрсетіп: ол өзінің таз басынан 
ұялмады, сондықтан басына лавр гүл шоқтарын тағып жүрді.
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2.4-сурет. Ежелгі Римдегі әр түрлі париктер

2.1.4. Ортағасырдағы париктер

Ортағасырлық Еуропаның шаш үлгісі жоғары көлемді пішіні және 
париктері қатаң пуритандық моральмен ерекшеленсе де, алдымен ұзын және 
қатал бас киімге жол берді, бірақ XII ғасырда теңіз қабыршағы немесе ұлу 
тәрізді бұрымнан өрілген күрделі шаш үлгілері пайда болды. Англияда 
париктер алғаш рет Стивен патша кезінде, 12 ғасырдың ортасында пайда 
болды және келесі ғасырларда кең таралды.

Еуропалық өркениеттің алғашқы дәуірлерінде 17-18 ғасырларда 
киінген париктерден гөрі мәдениеттің ойнақы импульсін көрсету үшін 
қолайлы болатын басқа элементті табу екіталай. 17 ғасырдың 20-шы 
жылдарында қысқа қиылған шаштардан ұзын шаш сәнге ауысады, ал екінші 
жартысының басында париктер пайда болады. Ақсүйек, судья, әскери, діни 
қызметкер немесе саудагер болсын, мырза болғысы келетін кез-келген адам 
парик киюді салтанатты әшекейді кие бастайды; тіпті сәнді латтардағы 
адмиралдар да бастарына киеді. 60-шы жылдардың өзінде парик өзінің ең 
көлемді маңызға ие. Мұны стиль мен сұлулыққа деген қажеттіліктің теңдесі 
жоқ және күлкілі көрінісі ретінде сипаттауға болады.

Парик мәдениеттің құбылысы ретінде ерекше назар аударуға лайық. 
Ұзақ сән әлемінің бастапқы нүктесі парик болып қала береді, әрине, шаштың 
өзіне жасалатын шаш үлгісін ерлердің бере алатын едәуір бөлігін, көп ұзамай 
табиғаттан көбірек талап ете бастады. 

Алғашында бұйралардың сұлулығы сарқылып бара жатқан суррогат 
секілді, яғни табиғатқа еліктеу үшін  пайда болды. Парик кию әмбебап сәнге 
айналған кезде, ол табиғи шашқа еліктеуге деген барлық талаптарын тез 
жоғалтты және стильдің элементі болып саналды. 17 ғасырда, сәннің басынан 
бастап, стильдендірілген парик пайдаболды. Ол енді еліктеу үшін емес, бірақ 
бөлектеу, жақсарту және көтеру үшін қызмет етті. Осылайша, парик барка 
элементіндегі барокко болып табылады.
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Парик кию жасанды, ұят немесе денсаулыққа зиянды бола отырып, ол 
бір жарым ғасыр бойы үстемдік етті, демек, сәннің қарапайым 
қыңырлығынан есептен шығып кете алмайды, сонымен қатар, парик 
неғұрлым табиғи шаштан ерекшеленсе, одан сайын сәнденеді. Бұл сәндеу үш 
құралдың көмегімен жүзеге асырылады: үстіңгі бұйралар, опа және таспалар. 
17-18 ғасырлар кезінен бастап парикті әдетте тек опаланған ақ опамен киеді. 
Бізге бұл портреттік әсерді, сөзсіз, өте әдемі етіп жеткізді. ХVІІІ ғасырдың 
ортасынан бастап парикты әдемілеу қатаң, крахмалданған бұйралардың 
қатарынан, құлақ үстінен, жоғары тарақталған кекіл және шашты артына 
байлап тұратын лентадан басталды. Табиғатқа еліктеудің барлық көріністері 
жоғалып, парик ақыры ою-өрнекке айналды (2.5-сурет).

2.5-сурет. Ортағасырдағы ерлер мен әйелдер париктері

Тағы бір айта кететін жайт. Әйелдер өте қажет болған жағдайда ғана 
парик киеді, бірақ олардың шаштары 18 ғасырдың аяғында ең жоғары 
деңгейге жететін опа және сәндеуді қолдана отырып, ерлердің сәніне сәйкес 
келеді.

Мұның бәрі әдептілік пен жеңілдіктің, қасақана немқұрайлылықтың, 
бейкүнә табиғилықтың бейімділікке ұмтылуын білдіреді, ол бүкіл 18 ғасырда 
бойсыздық пен қаттылыққа қарсы тұрады. Бұл тенденцияны мәдениеттің 
басқа салаларында іздеу қызығарлықтай және пайдалы болар еді; ойынға 
бірнеше сілтемелер ашық болатын еді, бірақ бұл бізді тым алысқа апарады. 
Біз үшін жалпы парикке арналған ұзақ мерзімді сән құбылыстарының 
барлығын мәдениеттегі ойын факторының графикалық иллюстрацияларының 
бірі ретінде тану қиынға соғатындығын анықтау маңызды болды.

Еуропалықтарға мәселеден бөлек, ауруға айналды. Ерлер мен 
әйелдерге арналған сәнді жоғары париктерді француз королі Он төртінші 
Людовик (Күн патшасы) енгізді (2.6-сурет).
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2.6-сурет. Он төртінші Людовик патша

Париктерге деген сүйіспеншіліктің себебі – таз болу немесе шаштың 
түсуі. Бұл мәселеге жоғарғы қабаттағы ер адамдар да, әйелдер де тап болды. 
Таздықтың себебі шынымен қорқынышты – бұл мерез, ол адамдарды барлық 
өмір салтынан аяған жоқ. Париктер бұл салмақты мәселені бөтен көздерден 
жасырды.

Париктердің танымал болуының екінші себебі биттерге байланысты 
болды. Еуропалықтар жуынбағандықтан, бұл жәндіктер жүздеген 
шаштарында шашырап жүрді. Парикпен паразиттерден арылту үшін оны 
шешіп қайната салу оңайырақ болды. Сондықтан ер адамдар бастарын 
қырып, парикті киіп жүрді.

Олар әр түрлі материалдардан – адамның шашынан, жібек жіптерінен, 
таспалардан, шілтерлерден, кептірілген шөптер мен түйіршіктерден, жүгері 
мен қарасора талшықтарынан жасады. Содан кейін шебер композиторлар 
1292 жылы Батыс Еуропада құрылған «шаштараздар, монша қызметшілері 
және булаушы» корпорациясына тиесілі болды, және олардың қолдаушысы 
болып әулие Лука саналды. Аңыз бойынша, Кастилия королевасы Бланка 
шашынан айырылғанда, әулие Лук түсінде корпорацияның старшинасына 
көрініп, патшаға парик жасау үшін әр сарайдан бір тал шаш алуды бұйырады.

2.2. Постижер жұмысына арналған жабдықтар, құралдар, 
шикізаттар мен материалдар

2.2.1. Постижер цехының үй-жайына қойылатын негізгі талаптар

Постижер цехының өндірістік үй-жайы негізгі технологиялық, 
санитарлық-гигиеналық, өртке қарсы, экономикалық, құрылыс және 
эстетикалық талаптарға сәйкес болуы тиіс. Өнеркәсіптік үй-жайларға 
(цехтарға) қойылатын технологиялық талаптар өндірісті ұтымды
ұйымдастыруға жинақталады. Ол үшін көлемдік-жоспарлау параметрлері 
мен конструкциялардың беріктігі өндірістің технологиялық бұлтарысын 
арттыру мақсатында өндірістік жабдықты ыңғайлы және еркін 
орналастыруға, қайта орналастыруға және ауыстыруға мүмкіндік беруі 
қажет. Технологиялық процестің талаптары басқа талаптармен тығыз 
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байланысты болуы керек. Постижер цехының бөлмелеріне қойылатын 
санитарлық-гигиеналық талаптар қалыпты жұмыс жағдайларын жасауға және 
жұмысшылардың гигиеналық және тұрмыстық қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға бағытталған (2.7-сурет).

2.7-сурет. Цехта жұмыс істейтін постижер-шеберлер

Өндірістік үй-жайлардың көлемдік-жоспарлау параметрлері арнайы іс-
шаралармен бірге микроклиматтық жағдайлардың тиісті нормаларын, табиғи 
жасанды жарықтандыруды, өндірістік шуды азайтуды және т.б. қамтамасыз 
етуі тиіс. Өртке қарсы талаптар өрттің пайда болуына және таралуына 
кедергі келтіретін, ал өрт туындаған жағдайда ғимараттағы жұмысшыларды, 
құнды жабдықтарды тез қауіпсіз эвакуациялауға және ықтимал оқшаулауға 
және өрт ошағын жоюға ықпал ететін қажетті құрылымдық және көлемдік-
жоспарлау параметрлерін және өртке қарсы жабдықты анықтайды. Бұл 
талаптарға мыналар жатады: қолданыстағы классификацияға сәйкес 
ғимараттың отқа төзімділік класын дұрыс таңдау; ғимараттың көлемдік-
жоспарлау шешімі (қабаттылығы, өртке қарсы бөгеттер арасындағы үй-
жайлардың өлшемдері және эвакуациялық өту жолдарының, шығу 
жолдарының, саты торларының және т.б. саны мен өлшемдері); өртке қарсы 
су құбырының, жылытудың және желдеткіштің құрылысы. Жарықтандыру 
постижерлердің жұмыс сапасына және еңбек өнімділігіне үлкен әсер етеді. 
Шаштың түсі мен көлеңкесін дұрыс анықтау үшін (бояу жұмыстарын 
орындау кезінде және әсіресе шашты бөлектеу кезінде) жарық көзі жеткілікті 
күшті, бірақ шашыраңқы болуы керек, яғни, бөлменің жарықтандыру 
дәрежесіндегі айырмашылықтар минималды болуы үшін. Бұл жағдайды 
қанағаттандыру үшін ең жақсы нәрсе-табиғи жарық. Сонымен қатар, 
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ультракүлгін сәулелер зиянды микробтардың көпшілігін жойып қана 
қоймайды, сонымен қатар жұмысшылардың жұмысқа қабілеті мен көңіл-
күйін арттырады. Сондықтан санэпидстанцияларға табиғи жарығы жоқ 
постижер кәсіпорындарын пайдалануға рұқсат етілмейді. Табиғи 
жарықтандыру терезе саңылаулары арқылы жүзеге асырылады (2.8-сурет).

2.8-сурет. Цехтағы жарық

Санитарлық нормаларға сәйкес, терезе саңылауларының ауданы 
бөлменің аумағының бестен бір бөлігінен кем болмауы керек, ал қарама —
қарсы қабырғадан терезеге дейінгі қашықтық 7 м-ден аспауы керек. Жарық 
ағынын азайту үшін постижер цехының өндірістік үй-жайларының терезе 
саңылауларын байланыстырмай салған жөн (терезе түрі); терезенің сыртқы 
жағында бөлмені тікелей күн сәулесінен қорғау үшін қорғаныс қақпақтарын 
орнату қажет. Осы мақсаттар үшін арнайы жалюзи қолдануға болады. Әдетте 
табиғи жарықтандыру жеткіліксіз. Жасанды жарықтандыру қажет, әсіресе 
күзгі-қысқы кезеңде. Жасанды жарықтандыруға қойылатын талап-бұл әр 
жұмыс орнының біркелкі және жеткілікті жарықтандырылуын қамтамасыз 
ету. Алайда, бұл талапты жасанды жарықтандыру кезінде орындау 
қиынырақ. Жарық көздері жеткілікті күшті болуы керек, сондықтан оларды 
күңгірт әйнектен немесе жарық ағынын жақсы тарататын басқа материалдан 
жасалған реңктермен қорғау керек. Жалпы жарық көздерін флуоресцентті 
шамдармен жабдықтаған жөн, олардың жарық ағыны табиғиға өте ұқсас. 
Люминесцентті шамдар іс жүзінде жылу шығармайды, бұл оларды 
қарапайым жарық көздерінен ерекшелендіреді. Өндірістік үй-жайды жалпы 
жарықтандырудан басқа, әрбір жұмыс орнында жергілікті жарықтандыру да 
көзделуі тиіс. Жергілікті жарықтандыру әдетте бірнеше шамдардан тұрады. 
Жұмыс орындарын жоспарлау және орналастыру кезінде үш негізгі міндет 
шешілуі керек: жұмыс орындарының түрі мен мөлшерін таңдау, 
операцияларды жұмыс орындарына орналастыру және ағындарды 
шеберханаға орналастыру. Жұмыс орындары жабдықты, құралдарды, 
құрылғыларды, жартылай фабрикаттарды орналастыруға ыңғайлы 
болатындай және операцияларды орындау кезінде жұмыс бағыттары 
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минималды болатындай етіп таңдалуы керек. Бұл жағдайда жұмыс жиһазын 
таңдау өте маңызды. Бұйымдарды дайындау кезінде қол операцияларын 
орындайтын постижер үшін үстел бір немесе екі жұмыс орнында болуы тиіс 
(ұзындығы тиісінше 80 немесе 160 см; ені 60 см және биіктігі 70 см) ұсақ 
аспаптың, шикізат пен бұйымдардың екі немесе төрт аспалы тумбалары бар. 
Еденнен 20 см биіктікте жолақ немесе аяқ тірегі болуы керек. Үстелдің 
қақпағы тарауышты, ұршықты, тресбанкті, қалыптарға арналған тұғырларды 
бекітуге (металл қысқыштардың көмегімен) жарамды болуы тиіс. 
Орындықтың құрылымы бұрылу және орындықтың биіктігі мен арқаның 
бүгілу бұрышын өзгерту мүмкіндігін көздеуі тиіс. Цехтағы жұмыс орындары 
өнімді өндірудің технологиялық схемасын және бөлменің ауданын ұтымды 
пайдалануды ескере отырып орналастырылуы керек. Жабдықты дұрыс және 
ұтымды орналастырудан басқа, бірдей өндірістерге ұқсас, бір жұмысшыға 
келетін өндірістік үй-жайдың көлемі мен ауданының белгіленген 
нормаларын сақтау қажет. Цехтарда ауа температурасын 18-24° C 
аралығында ұстап тұру ұсынылады. Жылу көп бөлінетін жұмыс 
орындарында (газ плиталарынан, кептіру шкафтарынан) аспалы
желдеткіштер болуы тиіс. Жылу мен ылғалдың едәуір бөлінуімен (шашты, 
талшықты, қосалқы материалдарды бояу, кептіру) қатар жүретін 
жұмыстарды оқшауланған үй-жайда жүргізу ұсынылады. Өндірістік эстетика 
жұмысшылардың көңіл-күйіне әсер етеді және еңбек қарқындылығына оң 
әсер етеді. Ол шеберхананың дұрыс орналасуын, жабдықты ұтымды 
орналастыруды, қолайлы түс дизайнын және т. б. қамтиды. Техникалық 
эстетиканың негізгі қағидаларының бірі: адамды өндірісте және күнделікті 
өмірде қоршаған механизмдер мен заттар оған мүмкіндігінше жақсы қызмет 
етіп, үйлесімді тұтас құруы керек. Адамның қалыпты өндірістік қызметі үшін 
оның айналасындағы заттардың түсі үлкен мәнге ие. Өндірістің ерекшелігі 
шу деңгейінің рұқсат етілген деңгейінен асып кетуімен байланысты 
кәсіпорындарда жұмыс күні ішінде еңбек өнімділігінде айтарлықтай 
өзгерістер бар екендігі анықталды. Постижер цехының интерьерін безендіру 
кезінде көгалдандыру жағын да қарастырған жөн. Әр түрлі өсімдіктер 
бөлмедегі шу деңгейін төмендетуге көмектеседі және жақсы санитарлық-
гигиеналық жағдай жасайды. Жапырақтары өсімдіктер жұтып қоршаған 
углекислоту, оттегін бөледі. Осылайша, сәндік және көркемдік 
құндылықтардан басқа, көгалдандыру шеберханалардың атмосферасын 
зиянды қоспалардан тазартуда да үлкен рөл атқарады. Жұмыс киімінің 
формасы үлкен маңызға ие. Жұмыс киімі гигиеналық талаптарға сай, 
ыңғайлы және әдемі болуы керек.

2.2.2. Постижердің жұмыс орнын ұйымдастыру

Жұмыстың ерекшелігіне, шикізат ресурстарына, постижерлердің 
біліктілігіне және өндірістің басқа да ерекшеліктеріне байланысты постижер 
цехтары тиісті технологиялық жабдықпен жарақтандырылады. Постижер 
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ісіндегі барлық жұмыстарды орындау үшін постижердің жұмыс орнындағы 
келесі құралдар қажет.

Ұршық – өрістерді жасауға арналған. Ол тұрақты қысқыштан, металл 
шарлары бар корпустың бекітілген осінен және арнайы катушкадан тұрады. 
Қысқыштардың көмегімен шыбық жұмыс үстеліне бекітіледі. Тіректің 
жоғарғы бөлігінде бекітілген ось бекітілген бұрандалы тесік бар. Ось 
бойынша екі шарикті мойынтіректерге корпус орнатылады. Үлкен серпін 
үшін корпусқа айналу кезінде төрт металл шар бұралған. Корпуста арнайы 
катушка орнатылған, оған таспа оралған. Өрім жасау үшін қажетті ораманың 
мөлшері катушкадан алдын-ала оралып, корпустағы тесік арқылы және 
осьтегі тесік арқылы тартылады. Дене қолмен айналады. Бұл жағдайда 
ораманың бұралуы орын алады. Ұршықтың массасы 1,8 кг. Пішіні. Постижер 
өнімдерін өндіруде әртүрлі пішіндер қолданылады. Олар көбік, резеңке, 
тығын, ағаш және т.б. париктерді көрсету үшін, сондай-ақ оларды жобалау 
үшін көбік пен резеңке қалыптар қолданылады. Париктерді, төсеніштерді, 
ұршықты жасау үшін. Ұршықты басқа өнімдер көбінесе ағаш және кескіш 
қалыптарды пайдаланады. Ағаш пішіндер жұмсақ, құрғақ ағаштан жасалған. 
Пішін адамның басына еліктейді. Пішіндердің ең көп таралған өлшемдері 53-
59 см. Пішіндер дәл мөлшерде жасалуы керек, тегіс кесілген және жарықтар 
мен жарықтар болмауы керек. Онда жасалған париктің дұрыс 
конфигурациясы өңдеу сапасына байланысты (2.9-сурет).

2.9-сурет. Ұршық 

Тарауыш – оралған шашты тарауға да, түрлі реңктердегі шашты 
араластыруға (бөлектеуге) арналған кесілген шашты алғашқы өңдеуге 
арналған құрал. Тарауыш ұзындығы 5-6 см тігінен шығатын болат тістері бар 
өлшемі 10x 20x 2 см ақ қаңылтырмен қапталған тақтай. Тістердің көлденең 
қимасы сопақша, олардың ұштары конусқа кесілген. Тістер арасындағы 
қашықтық 3-5 мм. Тарауыш постижер үстелінің қақпағына арнайы металл 
қысқыштармен бекітіледі. Шаштар тарауыштың өткір тістері арқылы жеке 
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жіптерді тарту арқылы таралады. Сонымен қатар, тарауыш-бұл «қойма», 
оның ішінен трессты тоқу және парикті тоқу үшін шаштың жұқа жіптері 
алынады. Постижер жұмысының үлкен көлемімен жиі тістері бар үлкен 
тарауыш қолданылады, ол әдетте үстелге бекітіледі (2.10-сурет).

                                          2.10-сурет. Тарауыш

Трессбанк – бұл парикті, жасанды шашты және бұрымды жасауға, 
трессті тоқуға арналған негізгі құрал. Трессбанк екі ағаш немесе металл 
тіректерден (ұзындығы 30-40 см, диаметрі 3 см) және тіректерді үстелге 
бекітетін екі қысқыштан тұрады.) Трессбанк тіректердің бірінде жіпті 
бекітуге арналған түйреуіш бар, ал екіншісінде — үш тесік, оған шыбық 
салынған. Трессбанк тіректері арасындағы ең аз қашықтық-60 см. 
Қысқыштар үстелге бір— бірінен 60-100 см қашықтықта бекітілуі керек және 
оларға трессбанк тіректері салынуы керек. Сол жақта түйреуіш, ал оң 
жағында жіптерді орауға арналған үш шыбық бар. Жіптерді шоктарға орау 
үшін оларды тіректің тесіктерінен алып тастау керек, содан кейін оң 
қолыңызбен бағандарды ұстап, жіптерді сағат тілімен сол жаққа мықтап 
орап, содан кейін тіректердің белгілі бір тесіктеріне қайтадан салыңыз. Сол 
қолыңызда үш жіптің ұштарын алып, оларды сол жақ тірекке созып, 
түйреуішке бекіту керек. Кесектерді оңға бұрып, барлық жіптерді біркелкі 
және мықтап тартыңыз. Содан кейін төменгі бағанды тіректің тесігінен 
шығарыңыз және сол жақ тіректен 7-10 см қашықтықта барлық жіптерді үш 
түйінмен бекітіңіз. Осыдан кейін, шұңқырды тесікке салыңыз және бәрін 
біркелкі созғанша бұраңыз (2.11-сурет).
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2.11-сурет. Трессбанк

Бұрандама қысқыш тарауышты үстелге бекіту үшін қызмет етеді. Екі 
беті бар кронштейннен тұрады. Жоғарғы беті тарауышты ұстап тұру үшін, 
төменгі жағы үстел тақтасына бекіту үшін қолданылады. Төменгі жағында 
бұрандалы тесік бар, оған тоқтау бұрандасы бұралған. Бұранданың соңында 
шайба түрінде платформа бар, ол жұмыс жағдайында төменнен үстел 
тақтасына тіреледі. Бұранданы ыңғайлы бұрау үшін оның төменгі ұшына 
арнайы қалам немесе құлақты бұранда бекітіледі (2.12-сурет).

2.12-сурет. Бұрандама қысқыш

Шашты тамбур жасауға арналған арнайы ілмек –жіптердің топсалы 
құрылғысы. Күшті стрессті алу үшін капрон жіптерін қолдану ұсынылады. 
Шағын құралдар. Постижер бұйымдарын жасау үшін әртүрлі мақсаттағы 
әртүрлі ұсақ құралдар жиынтығы қажет. Бұл құралдарға: бөренелер, сым 
кескіштер, пішінді бекітуге арналған түйреуіштер, жеңіл балға, сантиметрлік 
таспа, қайшы, щетка, тарақ, кәдімгі сақина және деватье, шашты тамбурға 
арналған ілмектер, жұмсақ қара қарындаш және т.б. сонымен қатар, пішінді 
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бекіту үшін топсалы құрылғы қолданылады. Жоғарыда аталған кішкентай 
құралдан шашты тамбурға арналған арнайы ілгектерге ерекше назар аудару 
керек. Ілмектердің мөлшері бес түрге бөлінеді және мөлшері мен сақалдары 
бойынша ерекшеленеді. Ілгектер жіңішке болат сымнан жасалған, сақалдың 
ұшы өткір және мұқият жылтыратылған. Ілгек қысқа ағаш тұтқаға немесе 
металл тұтқаға бекітіледі (2.13-сурет).

2.13-сурет. Шашты тамбур жасауға арналған арнайы ілмек

2.3. Негізгі шикізат және постижерлік жұмыстарға арналған 
материалдар

2.3.1. Табиғи шаштың құрылымы, олардың ерекшеліктері.
Жасанды шаштың жіктелуі

Постижер бұйымдарын дайындауға арналған негізгі шикізат адамның, 
жануарлардың табиғи шаштары (мысалы, шыны тектес шашы, түйе жүні 
және т.б.), сондай-ақ жасанды шаштар болып табылады. Табиғи және 
жасанды шаштар екі сипаттамаға сәйкес жіктеледі: шығу тегі және химиялық 
құрамы. Адамның шашы табиғи талшықтар түріне, табиғи жоғары 
молекулалық қосылыстар класына, ақуыздар тобына, кератин тобына және 
жануарлардан алынатын тұқымға жатады. Шаштың негізгі заты жоғары 
молекулалық қосылыстарға, ақуыздар тобына, атап айтқанда кератинге 
жатады.

Шаштың құрылымын түсіну постижерлік маманының шебері білуі 
керек, өйткені ол шашты өңдеумен айналысады. Шаш құрылымы. Терінің 
(эпидермистің) бетінен жоғары орналасқан шаштың бөлігі оның өзегі деп 
аталады; терінің ішінде орналасқан шаштың бөлігі — тамыр. Шаш түбірі 
шаш қапшығында-фолликулада болады және шаш фолликуласы деп 
аталатын қалыңдатумен аяқталады, оған дәнекер тінінен шаш папиласы 
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енеді, бұл әртүрлі жүйке талшықтары мен қан тамырларын нәрлендіретін
шаштың тығыз плексусы. Шаш өсуі шаш папиласынан басталып, үнемі жаңа 
жасушаларды шығарады, олар шаш қапшығында жоғары қарай жылжып, тері 
тесігінен шығады. Эпидермистің шекарасында фолликул шаш бұлшықетінің 
терісіне байланысты. Шаш бұлшықеттері күшті эмоциялар нәтижесінде 
жиырылу қабілетіне ие. Шаштың көлденең қимасы үш бөліктен тұрады: 
сірқабық, қыртыстық қабат және целлюлоза, көбінесе ми материалы немесе 
өзек деп аталады.

Сірқабық – шаштың сыртқы қабаты-қабыршақты құрылымы бар 
тікбұрышты жасушалардан тұрады.

Кортекс қабаты (Кортекс) құрамында пигмент (бояғыш) және ауа 
көпіршіктері бар шыбық тәрізді жасушалардан тұрады; қыртыстық зат 
неғұрлым қалың болса, шаш соғұрлым серпімді және күшті болады (сурет. 
2.14).

2.14 –сурет. Шаш құрылымы

Шашты постижер өнімдерін өндіруге арналған шикізат тұрғысынан 
қарастырған кезде үш негізгі нәсілдік топтағы адамдардың шаштарын бөліп 
алу керек. Моңғолоид (азиялық) этникалық топ. Моңғолоидтер қалың, кейде 
сәл бұйра шаштармен сипатталады. Еуропалық (еуропалық) топ. 
Кавказоидтардың жұқа бұйра немесе бұйра шаштары бар. Негроид (негр) 
тобы. Негроидтер өте қалың бұйра қара шаштарымен ерекшеленеді. Шаш 
түсінің бірнеше ондаған реңктері бар, олардың ішінде алты негізгісі 
мыналар: қара, қоңыр, қызыл, аққұба, күл түсті және сұр. Шаштың түсі 
олардағы меланин деп аталатын пигменттің болуына және ауа 
көпіршіктерінің санына байланысты. Меланин суда ерімейді, бірақ сілтілер 
мен концентрацияланған қышқылдарда жақсы ериді.

Пигмент шаштың қыртыстық қабатында екі күйде болады: шашыраңқы 
және түйіршікті. Шашыраңқы пигмент шашты сарыдан қоңырға дейін 
бояйды; түйіршікті — қызыл-қоңырдан қалың қараға дейін бояйды. Шаштың 
түсі шаштың құрамындағы пигменттің аталған екі түрінің өзара қатынасына 
байланысты. Уақыт өте келе шаштың түсі өзгереді: ол күңгірт немесе ақшыл 
және сұр түске айналуы мүмкін, ал ағарту шаштағы ауа көпіршіктерінің 



179

ұлғаюымен және меланиннің азаюымен байланысты шаштың ұзындығы 
көптеген факторларға, соның ішінде адамның ұлтына байланысты.

Сонымен, моңғолоидтардың шаштары кавказдықтарға қарағанда 
ұзағырақ, ал негроидтардың шаштары қысқа. Менің басымдағы шаш айына 
1,5—2 см өсетіні анықталды. Дененің әртүрлі бөліктеріндегі шаштың өмір 
сүру ұзақтығы бірдей емес. Әйелдердің басындағы шаштың ұзындығы 1,5 м-
ден аспайтындықтан, шаштың максималды өмір сүру ұзақтығы шамамен 10 
жыл деп айтуға болады. Шаштың қалыңдығы адамның жасына да, жеке 
ерекшеліктеріне де байланысты.

Табиғи шаш — өте гигроскопиялық талшықты материал. Сондықтан 
шаштың салмағы тез өзгереді, бұл оны қабылдау мен тапсыруды 
қиындатады. Егер шаш бір бөлмеден ауа ылғалды болатын басқа бөлмеге 
ауысса, онда біраз уақыттан кейін ол ауадан ылғалдың бір бөлігін сіңіреді 
және оның салмағы артады. Егер шаш бұрынғы бөлмеге аз ылғалдылықпен 
оралса, онда біраз уақыттан кейін ылғалдың бір бөлігі қайтадан ауаға 
ауысады және шаштың салмағы азаяды. Осылайша, шаш ылғалды сіңіріп 
қана қоймай, оны қоршаған ортаға да бере алады. Сондықтан шаштағы 
ылғалдың мөлшері және оның салмағы тұрақты емес және қоршаған орта 
жағдайларына байланысты болып келеді. Әр түрлі атмосфералық жағдайда 
шаштың ылғалдылығы өзгеруі мүмкін, сондықтан қалыпты ылғалдылық 
ұғымы енгізілген (ол 12% тең). Бұл ылғалдылыққа ие шаш бөлме 
температурасында (+20° C) және 65-75% салыстырмалы ылғалдылықта 
болады, салмақ жоғалмайды немесе қосылмайды. Шаш өндіріске түскен 
кезде оның нақты ылғалдылығын анықтайды. Нақты ылғалдылық — бұл 
құрғақ шаштың тұрақты салмағына пайызбен көрсетілген шаштағы 
ылғалдың мөлшері.

Жасанды талшық алғаш рет өткен ғасырдың 80-ші жылдары жасалған. 
Ол мақтаны химиялық өңдеу арқылы алынды. Басында жасанды талшықтар 
талшықты құрылымы бар табиғи шикізатты өңдеу арқылы ғана жасалды. 
Бастапқы материал қысқа мақта талшықтары болды. Химиялық құрамы 
бойынша жасанды талшық мақта целлюлозасынан еш айырмашылығы жоқ
және оның ұзын жылтыр жіптері болады. Синтетикалық талшық нейлон 1938 
жылы алынды. Шикізат ретінде табиғи талшықты материал емес, қарапайым 
заттардан синтезделген полимер талшықты құрайтын қасиеттері түрінде 
қолданылды. Қазіргі уақытта әртүрлі физика-химиялық қасиеттері бар 
жасанды және синтетикалық талшықтар жасалған жоғары молекулалық 
қосылыстардың үлкен саны синтезделді. Химиялық талшықтар табиғи 
немесе синтетикалық жоғары молекулалық қосылыстарды өңдеу арқылы 
алынған талшықтар деп аталады. Бастапқы полимердің табиғатына 
байланысты химиялық талшықтар жасанды және синтетикалық болып 
бөлінеді.

Жасанды талшықтарға табиғи жоғары молекулалық қосылыстарды 
химиялық өңдеу арқылы алынған талшықтар жатады. Бұл класс, мысалы, 
целлюлозадан жасалған талшықтарға жатады; вискоза мыс-аммиак және 
ацетат). Синтетикалық талшықтарға синтетикалық полимерлерден алынған 
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талшықтар жатады. Макромолекуланың құрылымына байланысты бұл 
талшықтар өз кезегінде гетеро-тізбекті және карбо-тізбекті болып бөлінеді. 
Гетероцептілерге полимерлерден алынған талшықтар жатады, олардың 
макромолекулалары көміртегі атомдарынан басқа негізгі тізбекте басқа 
элементтерді қамтиды: оттегі, азот, күкірт және т. б. Карбоцептерге 
полимерлерден алынған талшықтар жатады, оларда макромолекулалар тізбегі 
тек көміртек атомдарынан тұрады.

Гетероцепті синтетикалық талшықтардың ішінде полиамид және 
полиэфир, ал карбоцептилдерден — полиакрилопитрил, поливинилхлорид 
және т.б. анағұрлым кең таралған. Арнайы мақсаттар үшін монофиламент, 
яғни бір қарапайым талшықтан тұратын және еріген немесе балқытылған 
полимердің пайда болуынан жасалған жіп жасалады. Салыстырмалы түрде 
үлкен диаметрлі монофиламенттер қолданылады, мысалы, қылшық ретінде 
(тіс щеткаларында және т.б.), диаметрі кішкентай түрін — постижер 
өнімдерін жасау үшін (мұндай талшықтарға канекалон, лафин және т. б. 
жатады) қолданады. Жоғары беріктігі бар синтетикалық талшықтар кейде өте 
жұқа монофиламент түрінде шығарылады. Қазіргі уақытта осы мақсаттар 
үшін арнайы жасалған жасанды талшықтар үлкен мөлшерде постижер 
өнімдерін өндіру үшін қолданылады: канекалон, лафин, кералан, элюр, 
динель және т.б. Бұл талшықтардың барлығы өздерінің артықшылықтары 
мен кемшіліктеріне ие және тек химиялық қоспалармен және көлденең 
қимасымен ерекшеленеді. Синтетикалық талшықтар – табиғи шашты 
алмастырғыштар-табиғи шашты табиғи жылтырмен, түсімен де, жанасуымен 
де еліктеуі керек; жуғаннан кейін бұйралардың түсі мен пішінін сақтау керек. 
Табиғи шашты алмастырғыштар — постижер өндірісіне кіретін талшықтарды 
үш негізгі топқа жатқызуға болады: акрил, винил және полиамид. Акрил 
және модакрил талшықтары (динель және канекалон) 60°C-тан жоғары 
температураға төтеп бермейді, сондықтан мұндай талшықтардан жасалған 
париктерді ыстық сумен жуу ұсынылмайды. Винилді талшықтар париктерді 
жасау үшін сирек қолданылады, өйткені жуғаннан кейін олар толқынды 
жоғалтады. Полиамидті талшықтар жоғары ыстыққа төзімді (200° C-қа 
дейін), сондықтан олардан париктерді бұйралағыштармен бұйралауға 
ыңғайлы. Талшықтардың сапасы туралы айтқанда, олар өздерінен алынған 
өнімдердің тұтынушылық және пайдалану құндылығын анықтайтын 
көрсеткіштер жиынтығын білдіреді. Париктерді өндіруде олардың сыртқы 
түріне қойылатын эстетикалық талаптарды ескеру қажет. Пайдалану 
жағдайларына байланысты жеке физика-химиялық көрсеткіштер әр түрлі х 
талшықтар мен олардан жасалған бұйымдар бірдей өзгермейтінін есте 
ұстаған жөн. Сондықтан талшықтардың тұтынушылық қасиеттерін сипаттау 
үшін олар белгілі бір стандартты жағдайларда жасалған өнімдерді 
тәжірибелік тұрғыдан әрі сынақтарының нәтижелерін пайдаланып 
қарастырады. Біздің елімізде жасанды канекалон талшықтары мен лафин 
негізінен постижер өнімдерін жасау үшін қолданылады.

Канекалон — париктерді, шиньондарды және басқа да постижер 
бұйымдарын жасауға арналған арнайы химиялық талшық. Канекалон 
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талшығы 42 түсті болып келеді. Талшықтарды араластырған кезде әртүрлі 
талғамға сәйкес келетін көптеген түсті реңктерді алуға болады. Канекалон 
термиялық бұйралауға өте жақсы жауап береді. Талшықты термиялық өңдеу 
45-95 ° C температурада 100 минутқа созылады. Өңдеу режимдерін мұқият 
сақтау, сапалы бұйралау үшін өте маңызды болып есептеледі.

Канекалон тегіс емес бетке ие және осыған байланысты оның париктері 
табиғи шаштың жарқырауына ие. Постижер өнімдері үшін арнайы жасалған 
талшықтардан басқа бөлімдегі синтетикалық талшықтардың көпшілігі 
дөңгелек пішінді болып келеді. Мысалы, қимадағы канекалон ат тәрізді. 
Табиғи шаштан айырмашылығы, канекалон талшықтары шатаспайды. 
Канекалоннан жасалған париктер жақсы жуылады, жуудан кейін шатасып 
қалмайды, оңай таралады. Жуғаннан кейін парикті антистатикалық 
препараттың ерітіндісінде шаю ұсынылады (2.15 сурет.).

2.15 –сурет. Канекалон

Лафин — бұл басқа модакрил талшықтарына қарағанда ыстыққа 
төзімді және акрил мөлшері жоғары талшық. Лафин кез-келген түспен жақсы 
боялады. Қазіргі уақытта 25 стандартты түсті талшық шығарылады. 
Лафиннен жасалған париктің түсі жарық, жылу және судың әсерінен 
жоғалмайды. Көлденең қимада бұл талшық табиғи шаш сияқты ұзартылған 
пішінге ие. Бұл лафин шашты тегіс, әдемі жылтыр береді және оны табиғи 
шашқа ұқсас етеді. Лафин серпімді және берік, сондықтан оны тарағанда 
одан шаш тарағанда сынбайды. Лафин парикті шашты тарақпен тарау оңай 
әрі ұйысқан жерлері тез жазылады. Бұдан талшық бөлінбейді және оның 
ұштары шатаспайды. Бұл талшықты бұйралау кезінде 105-110°C температура 
қажет, бұл оның жоғары температураға төзімділігін көрсетеді. Лафиннің 
барлық осы қасиеттері оны постижер өнімдерін өндіруде кеңінен қолдануға 
мүмкіндік береді. Оны дайындағанда 150-200 метрикалық нөмірлі отандық 
күңгірт полиамидті монофиламентті капрон қолданылады. Бұл 
монофиламенттің қалыңдығы адам шашының орташа қалыңдығына тең. 
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Монофиламент түріндегі шикі шашты қолданар алдында арнайы өңдеуден 
өткізеді, нәтижесінде олар қажетті қасиеттерге ие болады (2.16 сурет.).

2.16- сурет. Лафин (түске боялған)

2.3.2. Негізгі және қосалқы материалдардың түрлері, мақсаты, 
сипаттамасы

Париктер, шиньондар, кос, төсеніштер жасау үшін әртүрлі негізгі және 
көмекші материалдар қажет; тюль, орамал, бояғыштар, желім, 
антистатикалық препараттар және басқалар. Қазіргі уақытта синтетикалық 
материалдардан жасалған материалдар постижер өнімдерін өндіруде кеңінен 
таралғанына қарамастан, табиғи материалдарды (мақта тюль, таспа және т.б.) 
постижер кәсіпорындары әлі де кеңінен қолданады. Сондықтан, төменде ең 
заманауи материалдар ғана емес, сонымен қатар қажеттілікке және арнайы 
талаптарға байланысты әлі де қолданылатын материалдар қарастырылады.

Тюль шашты бекітетін парик (монтюр) негізін жасау үшін 
қолданылады. Парикке арналған тюль — мақта иірілген жіптен жасалған 
тегіс торлы мата. Ұяшықтар саны 1 см2 үшін 30-47 құрайды.

Таспа монтюрді жиектеу үшін қолданылады (париктің берілген 
өлшемдеріне сәйкес). Монтюр салу кезінде тюль орамға бекітіледі, бұл 
пішінді сақтауға көмектеседі және монтюрге тұрақты қаттылық береді. Таспа 
— ені 12-14 мм мақта-мата иірімжіптен жасалған тығыз, аз тартылатын 
лента.

Газ-сито париктің париетальды бөлігіне тігіледі. Газ-сито — бұл 
кішкене төртбұрышты тесіктері бар мата; қатты бұралған иірілген жіптен 
және табиғи жібектен жасалған. Жіптер  № 40, 50, 60 қарапайым мақта тігін 
бұйымдарын жасау үшін қолданылады. Жіп таңдауда шаштың паригіне 
байланысты қарастырылады. Бояғыштар — табиғи және жасанды шашты, 
сондай-ақ тюль, лента және газ-ситоны бояуға арналған. Материалдарды 
барлық қажетті түстерге бояуға мүмкіндік беретін бояғыштар жиынтығы 
қажет.

Желатин парикті орнату кезінде қажет. Бояудан кейін тюль желіммен 
сіңдіріліп, содан кейін кептіріледі. Сіңдіру үшін тиісті концентрациядағы 
фото немесе тамақ желатинін қолдану керек.
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Жұмыс алдында сіңдіру ерітіндісіне екі хромды аммоний қосылады, 
бұл желатинді ерімейтін етеді. Желатиннен басқа, тюльге қаттылық беру 
үшін суда қажетті концентрацияға дейін сұйылтылған латекс эмульсиясы 
қолданылады. Антистатикалық препарат ОС-20 жасанды шашты өңдеуге 
арналған; шашты түпкілікті қалыптастырғаннан кейін тараған  кезде шашқа 
статикалық электр тогының жиналуына жол бермейді. Препарат – бұл жылы 
суда жақсы еритін сарғыш жақпа тәрізді зат. Шашты әлсіз концентрациядағы 
препараттың сулы ерітіндісімен өңдеу бояу мен жуудан кейінгі соңғы 
операция ретінде қарастырылады. Соңғы уақытта торды білдіретін арнайы 
қатаң және серпімді маталар постижер ісінде кеңінен таралды. Бұл маталар 
бас терісі мен қоршаған орта арасындағы ауа алмасуды жақсартады. 
Олардың барлығы синтетикалық шыққан, тозуға төзімді, шіруге бейім емес 
және ұзақ уақыт бойына өзінің алғашқы келбетін сақтайды. Сонымен қатар, 
синтетикалық маталар өте маңызды қасиетке ие. Олар шашты жуғаннан 
кейін отырмайды. Әр түрлі өлшемді ұяшықтары бар арнайы торларды, 
сондай-ақ таспаларды жасауға арналған негізгі шикізат нейлон болып 
табылады.

2.4. Табиғи және жасанды шашты мақсатына сай қолдану

2.4.1. Табиғи шашты өңдеу

Табиғи және жасанды шаш — бұл машиналық жасалуынан кейін 
бірден қайта өңдеуге болатын өнім. Табиғи шашқа қатысты жағдай басқаша. 
Біз буйволдық шашты, яғни жануарлардың шаштарын өңдеу туралы 
айтқанымыздай, мұнда біз оларды дайындау процесі туралы мәселені 
қозғаймыз. Дайындық кезінде біз шикі кесілген немесе құлаған шашты таза 
және шаш өнімдерін өндіруге жарамды етіп дайындау үшін жасалатын 
бірқатар өңдеу процестерін түсінеміз. Кесілген шаштар үшін жеке өңдеу 
процестері әлдеқайда қарапайым, өйткені шаштың түбі мен ұштары 
шатаспайды. Осылайша, ұзақ уақытты босату процесі жоғалады және мұнда 
жұмыс тек щеткамен, түстермен, шаштың ұзындығымен және оларды 
байламдарға байлаумен шектеледі. Оралған шашпен жағдай басқаша. Мұнда 
шиыршықталған шашты өңдеуге дайын II сұрыпты шашқа жайып тастау 
керек, ол үшін оны сүрту, тарақпен шаю, шайып тастау керек, содан кейін 
қайтадан тарақпен тарылтып, күңгірттеп, соңында ұзын етіп созып, шоқтарға 
байлап қою керек. Постижер жұмыстары үшін ұзындығы 15 см немесе одан 
да көп табиғи шашты қолданыңыз. Табиғи шаш әр түрлі ластану дәрежесімен 
постижерлік цехына түседі және санитарлық қадағалау органдарының 
ұсынысына сәйкес міндетті түрде арнайы өңдеуден өтуі тиіс.

Табиғи шашты алдын-ала өңдеу (шикізат) — бұл технологиялық цикл, 
ол келесі операциялардан тұрады: шикізатты қоймадан алу; шаштың түсі, 
ұзындығы және сапасы бойынша сұрыптау;  шашты тарау; бастарды орау; 
шашты дезинфекциялау; шашты ағарту; шашты бояу немесе бояу; 
боялғаннан кейін шашты жуу; кептіру; оралған бастарды тарау; шашты 



184

ұзындығы бойынша тарту; шашты бөлектеу; жіптерді байлау және өндіріске 
дайындалған шашты қоймаға тапсыру.

Шашты өндіруге дайындау процесінде, сондай-ақ постижер өнімдерін 
өндіруде шаштың көрінетін және көрінбейтін жоғалуы орын алады, ал 
шикізатты өңдеу кезінде бұл шығындар ең маңызды болып табылады. 
Сондықтан қоймада алынған шикізаттың салмағы өңдеуден кейін өндіріске 
жіберілген шикізаттың салмағынан үлкен болады.

Постижер жұмыстары үшін ұзындығы 15 см немесе одан да көп табиғи 
шашты қолданылады. Табиғи шаш әр түрлі ластану дәрежесімен постижерлік 
цехына түседі және санитарлық қадағалау органдарының ұсынысына сәйкес 
міндетті түрде арнайы өңдеуден өтуі тиіс. Табиғи шашты алдын-ала өңдеу 
(шикізат) — бұл технологиялық цикл, ол келесі операциялардан тұрады: 
шикізатты қоймадан алу; шаштың түсі, ұзындығы және сапасы бойынша 
сұрыптау;  шашты тарау; бастарды орау; шашты дезинфекциялау; шашты 
ағарту; шашты бояу немесе бояу; боялғаннан кейін шашты жуу; кептіру; 
оралған бастарды тарау; шашты ұзындығы бойынша тарту; шашты бөлектеу; 
жіптерді байлау және өндіріске дайындалған шашты қоймаға тапсыру.

Шашты өндіруге дайындау процесінде, сондай-ақ постижер өнімдерін 
өндіруде шаштың көрінетін және көрінбейтін жоғалуы орын алады, ал 
шикізатты өңдеу кезінде бұл шығындар ең маңызды болып табылады. 
Сондықтан қоймада алынған шикізаттың салмағы өңдеуден кейін өндіріске 
жіберілген шикізаттың салмағынан үлкен болады. Көрінетін шығындар 
өнімді өндіруге жарамсыз оралған және қысқа шашты тарылту, шаштың 
бастарын қайшымен кесу және белгілі бір технологиялық операцияны 
орындау кезінде шаштың табиғи жоғалуы нәтижесінде пайда болады. 
Көрінбейтін шығындар шашты жуу, дезинфекциялау және ағарту процесінде, 
яғни шаштан май мен кірдің бөлінуі, сондай-ақ гидролиз кезінде шаштың 
ақуыз затының бір бөлігінің ерітіндіге ауысуы нәтижесінде пайда болады. 
Бұл жағдайда шаштың құрылымы ғана емес, сонымен қатар олардың нақты
салмағы да өзгереді. Ең аз ұзындықтағы шашты өңдеуде үлкен шығындар 
байқалады (20-25 см). Осылайша, эксперименттік жұмыстар процесінде 
бастапқы өңдеу кезінде шаштың орташа шығыны 40,1% құрады; оның 
ішінде: шашты тарау— 17,0%; бастарды орау — 0,5% ; дезинфекциялау, жуу 
және кептіру— 1,5%, түссіздендіру, бояу, жуу және кептіру — 3,0% ; оралған 
бастарды тарау— 12,0%; шашты мелиорациялау — 2,5% ; шашты ұзындығы 
бойынша тарту — 2,0% ; Бұйымды дайындау— 1,6%.

Ұзындығы 50 см және одан да көп шашты өңдеген кезде олардың 
жоғалуы айтарлықтай төмендейді (негізінен екі операцияда — бастапқы 
тарақпен және оралған бастарды тарақпен). Сонымен, ұзын шашты бастапқы 
тарақпен жоғалту орташа есеппен 5% құрайды (қысқа шашты өңдеуде 17% 
орнына), ал оралған бастарды тарағанда — 3% (12% орнына). Осылайша, 
ұзын шашты өңдеген кезде орташа шығын ұзындығы 25 см-ге дейін шашты 
өңдеуге қарағанда шамамен 50% аз болады. Өңдеуден бұрын қоймадан 
алынған шикізатты ұзындығы, түсі және сапасы бойынша сұрыптау керек. 
Мұны істеу үшін алынған шаштың партиясын жұмыс үстеліне тарату керек. 
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Содан кейін шаштың жалпы салмағынан жеке жіптерді мұқият бөліп, 
сұрыптауға кірісу керек.

2.4.2. Технологиялық операцияларды орындаудың жүйелілігі, 
тәсілдері және режимдері

Шашты өңдеуде бірқатар қадамдық дәйектіліктер бар:
Шашты түту — әйелдер шашты сөмкеге тастамас бұрын, щеткамен 

түсіп қалған шашты бұйралайтын әдетке ие. Мұндай оқшауланған күйде 
тарақ кезінде шаш жыртыла бастайтындықтан, біз оларды жұлумен шешуге 
мәжбүр боламыз. Аулада өте лас және шаңды шашты жұқа таяқшамен ұрып, 
оны ластанудың көп бөлігінен тазартып, бас бармағыңызбен және сұқ 
саусағыңызбен абайлап босатыңыз. Ең тығыз түйіндер шаш қыстырғышымен 
босатылады. Айта кету керек, мысалы, терілген кезде шаштың көп мөлшері 
бар, олар бір уақытта түсі бойынша сұрыпталады, яғни. әр түрлі түстердің 
немесе реңктердің шаштары бөлек қойылады, сондықтан келесі тырнақтан 
кейін олар түстерге бөлінеді (2.17 сурет).

2.17- сурет. Шашты түту

Тарау (тырнау). Тырнаудың мәні – бұл үшін арнайы жасалған 
құрылғы (тарақ) арқылы шашты созып, бұралған шашты түзетіп, оларға бір 
бағыт беру. Осы мақсатта біз оң қолымызбен күміс шаштың партиясын 
аламыз, сондықтан шашты тырнау кезінде түбір түйіндерінің кедергісі 
мүмкін болса, қазір қолымыздан шығып кетуі мүмкін. Содан кейін (аяғынан 
бастап) біз шашты тарақ инелерінің қатарынан ақырын тартамыз. Егер 
өңделген партиядан бірнеше рет тартылғаннан кейін, біз оларды екі 
қолымызбен аламыз, яғни сол қол тарақтың ұшын ұстап, оны тырнаққа 
салады, ал оң қол шашты кернеусіз созады. Бұл жұмыс жіптің жартысы тегіс 
тарылғанша жалғасады. Енді біз өңделген шашты бұрап, тарақтың ұшын оң 
қолымызға алып, сипатталған өңдеу әдісін бүкіл шаш бір бағытта жатқанға 
дейін жалғастырамыз, яғни ол тырналуға қарсы тұрмайды. Аяқталған 
шаштар ұқыпты бүктеледі, ал ұзындығы 10-15 см қысқа шаштар тырналған 
күйде қалады және кейде шашты жұқа шайы көздеме таспасын жасауда 
қолданылады. Дайындалмаған шаш қатты ластанғандықтан, бұл кір, әрине, 
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тарақтың болат инелерінің арасында жиналады. Оны тез тазарту үшін 
қарапайым құралды қолданыңыз. Тарақтың мөлшеріне сәйкес келетін қағаз 
бөлігі инелер арқылы тарақтың түбіне басылады. Жұмыстан кейін олар бұл 
қағазды шаштың барлық қалдықтарымен және жиналған кірмен бірге 
көтереді, осылайша бірнеше секунд ішінде бізде тағы да таза тырналу бар 
(2.18 сурет).

Постижер жұмыстарына арналған шашты тарақтау туралы қосымша 
ақпаратты 2.4.3-бөлімде көруге болады.

2.18 –сурет. Шашты тарау

Шашты тазарту. Гигиеналық тұрғыдан алғанда, шашты тырнағаннан 
кейін бірден жуу ұсынылады. Жағдай басқаша, егер, мысалы, оларды 
дымқыл түрде ашу керек болса – бұл жағдайда жуу және бөлшектеу бір 
уақытта жүзеге асырылады.

Біз шашты тазартудың үш әдісін ажыратамыз:
• Дымқыл, қарапайым тазалау: салыстырмалы түрде үлкен 

ыдысқа жылы су құйылады және шаштың ластану деңгейі мен май 
деңгейіне байланысты қосылады, егер ол табиғи шаш болса, онда шашты 
жуу құралы (сусабын) қолданылады, егер жасанды шаш болса, кір жуғыш 
затты немесе кір сабын қолдануға болады. Шаштың тез шатасуы – адасуы 
мүмкін, сондықтан сіз ешқашан ыстық суды пайдаланбай судың 
температурасын (шамамен 35-40°) бақылауыңыз керек. Шаш суға ұшымен 
емес, ортаңғы бөлігімен түседі және жиі қысылады. Шаштың көп 
мөлшерімен және олардың қатты ластануымен суды жиі өзгерту керек. 
Қатты шаюдан кейін шаштан су ағып, содан кейін оларды ашық ауада 
немесе кептіру пешінде кептіріңіз.

• Құрғақ тазалау: қазіргі уақытта тазартудың бұл әдісі іс жүзінде 
қолданылмаса да, әсіресе сезімтал шаштар үшін сілтілі емес жуғыш 
заттарды қолдану ешқандай қауіп төндірмейді, бірақ біз бұл туралы 
айтуымыз керек. Мұны істеу үшін ұн мен кебек қоспасы жасалады, 
үстелге немесе ағаш қорапқа құйылады және шашпен бірге мұқият 



187

иленеді. Ұн шаштағы майларды сіңіреді, ал Кебек оларды ұнмен 
байланыстыруға жол бермейді. Осы процедурадан кейін шашты сілкіп, 
тараңыз. Тағы бір тәсілі-жоғарыда аталған қоспасы ұнтақ ретінде, құрғақ 
сусабын сияқты қолданылады, ол тарақ кезінде шашты шашыратады.

• Эфирмен жуу: егер ерекше жағдайларда шаштың аздаған 
мөлшерін тез тазалау қажет болса, оларды эфирмен жууға болады. Ол 
үшін тетрахлорлы көміртектің (көміртек тетрахлориді) тұтанбайтын 
қоспасы қолданылады. Ешқандай жағдайда бензинді немесе басқа 
жанғыш заттарды қолдануға болмайды. Бұл жағдайда шашты жуу және 
тазалау ашық бөлмеде жасалуы керек.

Шаштың ашылуы  тамырлары мен ұштары тәртіппен орналасқан 
кесілген   шашқа қарама-қарсы, құлаған шашты шешуге тура келеді, яғни 
кездейсоқ жатқан ұштарын бір жағынан, ал қарама-қарсы жағынан ұштары 
болатындай етіп түзету керек. Егер сіз ашылмаған шашты жұмыс үшін 
қолдансаңыз, онда бірнеше күн өткеннен кейін жұмыс жарамсыз болады, 
өйткені шаш толығымен жиналады. Бұл құбылыс шаштың анатомиялық 
ерекшелігімен түсіндіріледі, сондықтан оның анатомиялық құрылымымен 
танысу керек. Тек оның білімі бізге оларды сәтті шешудің негіздерін игеруге 
көмектеседі. Шаштың жоғарғы қабығы мен қабыршақты қабаты шашты 
сыртынан жабатын қатты мүйізді тақталардан тұрады.

Бұл мүйізді тақталардың орналасуы шырша конусының құрылымына 
ұқсас, яғни олар да соңына қарай бағытталған.

Саусақпен шешу, сабынмен немесе сызғышпен жасалынғанына 
қарамастан, мүйізді қабыршақтардың кедергісіне байланысты ұстау принципі 
өзгеріссіз қалады. Айырмалы аппаратпен жұмыс істеу кезінде жағдай 
басқаша. Мұнда тамырлар немесе қабыршақтар тығыз орналасқан инелер 
арасында қарама-қарсы бағытта тартылған кезде кептеледі, ал шаштың 
ұштары сырғып кетеді.

Ылғалды және құрғақ ашу ерекшеленеді:
• Ылғалды тарқату (шешу) үшін, ең алдымен, жамбасқа көбікке 

түсетін сабын сілтісі қажет. Енді біз ортасында шашты алып, қысқа 
қимылмен бір ұшын сабынды көбікке батырамыз. Бұл итеру 
қозғалыстарында мүйізді таразылардың қарсылығына байланысты шаштың 
ұштары автоматты түрде артқа қарай жылжиды, ал тамырлар төмен қарай 
ілінеді. Тамырлар ұшынан бөлінгеннен кейін, біз шаштың ұштарын сол 
қолдың алақанына үйкеліс арқылы ұрамыз, содан кейін біз сол жұмысты 
шаштың қарама-қарсы жағынан бастаймыз. Осыдан кейін шаю жүзеге 
асырылады, ол үшін олар екі қолымен сынған ұштарын алып, шашты екі 
жағына созады. Бұл белгілі тәжірибені қажет ететіндіктен, шашты сабынды 
суға бөлу процесін жүргізу арқылы жұмысты жеңілдетуге болады. Егер біз 
шашты шашпен айналысатын болсақ, онда шаю мен кептіруден кейін оларды 
бөлшектеу керек, оларды картада екі бағытта созып, екі жағынан да 
тамырларды бөліп алу керек.

• Құрғақ шешу үшін біз былғары иненің белбеуінде (тарау 
белдеуінде) және тарақ машинасында шешуді ажыратамыз. Былғарыдан 
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жасалған болат тарауыш таспада жұмыс дымқыл ашу принципі бойынша да 
жүреді. Шаштың көбі болат тарауышта жұқа қабатта орналастырылады, 
осылайша шаштың көп бөлігі тарылған терінің инелерінің арасында 
орналасады. Енді қойдың терімен жабылған сызғышты алып, созылған теріде 
жатқан шашты алға және артқа жылжытыңыз. Осылайша, біз шаштың 
тамырларын қиындықсыз жұлып алуға болатындай етіп, ұштардың артқа 
итерілгенін тағы көреміз. Әйтпесе, тарақ аппаратында жұмыс жүреді. 
Шаштың аз мөлшерін өңдейтін шаштараз үшін бұл ең қолайлы әдіс болады. 
Аппаратсыз біз ниттерді жою үшін тарақты қолданамыз. Алайда, бір-бірінің 
артында тұрған тарақпен тарау жұмыс жасау кезінде жақсы нәтижелерге қол 
жеткізіледі.

Тарқатудың өзі саусақтардың сезімталдығын қажет етеді, өйткені 
шаштың бастары аппараттың бір-біріне жақын орналасқан инелерінің 
арасына жабысып қалуы керек, ал ұштары тайып кетеді. Сондықтан олар 
жұқа, қалыңдығы қарындаштан аз, шаштың байламдарын алып, оларды тарақ 
түтігі арқылы ақырын созады. Біраз уақыттан кейін қарсылық енді 
Сезілмейді, өйткені қолында қалған шаштар қазірдің өзінде ашылмаған және 
оларды кейінге қалдыруға болады. Тарақ түтігінде қалған шашты жабысып 
қалған тамырларға алып, алып тастаңыз, тараңыз, құрылғы арқылы екінші 
рет тартыңыз, содан кейін оларды да шетке қойыңыз. Осылайша, жұмыс 
процесі барлық шаштар толығымен ашылғанға дейін жалғасады.

Шашты өңдеудің келесі түрлері жоғарыда сипатталған әдістердің 
бірімен тазалағаннан, кептіргеннен және шешкеннен кейін, шашты қайтадан 
тарақтап, тегістеп, ұзындығы бойынша түзету керек. Осыдан шашты тек 
тырнау арқылы бір бағытқа келтіру жеткіліксіз екенін көруге болады. 
Шашты ұзындығы бойынша түзету үшін, алдымен оларды бүктеу керек, ол 
үшін бәрі тамырға біркелкі жабысып тұруы керек. Ол үшін тарақ шашты 
тараққа салып, үстіне екінші тарақ салыңыз. Оң қолдың бас бармағымен 
және сұқ саусағымен біз шаштың ең ұзындарын тартып, оларды сол 
қолымызға бере бастаймыз. Осы жұмыстың нәтижесінде сол жақта біз болат 
тарауышқа немесе үстелге қоятын түтіккен шаш жиынтығы жиналады. 
Барлық шашты тегістеп болғаннан кейін, біз оларды ұзындығы бойынша 
сұрыптай бастаймыз. Тегістеу үшін олар болат тарауыштарды пайдаланады, 
ал ұзындығы бойынша сұрыптау әдетте тарауышта жасалады. Тамырдан
шыққан шаштар тарауышқа сәйкес келеді, сондықтан іріктеуден кейін 
барлық шаштарды тарауыштан шығару арқылы тек қоқыстар ғана қалады, 
яғни шаштың ұзындығы 10-15 см. енді біз тарауышқа кірпіш қойып, оны 
үстелдің шетінен жылжытамыз, сондықтан шаштың ұштары ғана шығады. 
Үстелдің шетінен шығып тұрған шашты созып, оларды үстелге бірдей 
ұзындықтағы байламға бүктеңіз. Осыдан кейін біз болат тарауышты шашпен 
бірге алға қарай жылжытамыз, осылайша ең ұзын шаштар үстелдің шетінен 5 
см шығады. Біз бұл шашты тартып, қайтадан белгілі бір ұзындыққа 
бүктейміз. Осылайша, тарауышты үстелдің шетіне қарай 5 см жылжытқан 
сайын біз әртүрлі ұзындықтағы шашты аламыз. Барлық шашты созғаннан 
кейін, біз тағы да созамыз, оларды ұзындығы бойынша сұрыптаймыз 
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(тамырлары жоғары және ұштары төмен) және оларды байламдарға 
байлаймыз. Енді шашты одан әрі өңдеуге дайын (2.19 сурет).

2.19- сурет.Таралған шашты кесу

Париктерге арналған өңделген шашты біріктіру және сақтау.
Сақтау және тасымалдау үшін жұмысқа дайын шашты ерекше түрде 

байлау керек. Осы мақсатта байламда ілмек жасалады және жіптің ұзын 
ұшын түбірге түйілген шаш орамына тығыз орайды. Содан кейін ұзын жіптің 
ұшы қысқа жіптің ілмегі арқылы тартылады, содан кейін екі ұшы кесіледі. 
Жалған шашта көбелектерді бастау оңай. Сондықтан газет беттері жеке 
бумаларды орау үшін қолданылады, өйткені күйе жаңа баспа сияның иісіне 
шыдамайды. Шаштың үлкен қорлары қораптарға жиналып, күйе 
көбелектеріне себіледі, әйтпесе күйе қысқа уақыт ішінде құнды шаш 
қорларын құртуы мүмкін. Қайта өңдеуге болатын шашты бұйралау: көптеген 
париктердің жұмысы бұйра және қылшық шашты қажет ететіндіктен, қайта 
өңделетін шаштарда сирек табиғи бұйра пайда болатындықтан, оны 
дайындағаннан кейін бұйралау өте кең таралған. Тұрақты бұйралау туралы 
толығырақ 2.8.3 бөлімінен білуге болады.

2.4.3 Шашты тарау

Шашты қалыпты массаға дейін кептіргеннен кейін, оралған жіптердің 
бастарын тарауышта тарау керек. Мұны мұқият жасау керек, өйткені 
алдыңғы әрекеттерден кейін тарауыштағы шашты тарақтау икемділікті 
жартылай жоғалтып, сынғыш болуы мүмкін. Тарақты бастардың түбінен 
бастап, оң қолыңызда мықтап ұстап тұру керек. Оң қолдың қысқа және жиі 
қозғалыстарымен бастың бүйірінен шаштың негізін картаның жеке тістеріне 
жағыңыз. Бұл жағдайда шашты құлыптау біртіндеп қолыңызға бұрылып, 
шаштың тарақ бөлігінің аумағын кеңейту керек. Шаштың әрқайсысы оның 
түбі тарауыштың тістері арқылы еркін өткенге дейін таралуы керек. Содан 
кейін, ұзындығы мен түсіне байланысты тарақталған жіптер жұмыс үстелінің 
тиісті орнына жатады. Бастарды ұштарымен кездейсоқ шатастырмау үшін, 
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жіптерді бастарымен бір жағына қою керек. Шашты ұзына бойына тарту. 
Өздеріңіз білетіндей, табиғи шаштың әр қатарында әртүрлі ұзындықтағы 
шаштар бар. Шашты ұзындыққа сүйреген кезде ұзын шашты қысқа 
шаштардан ажыратады. Бұл әрекет тарауышта жүзеге асырылады. 
Ұзындыққа бөлуге арналған шаштың бір бөлігі тарауышта өз ұштарымен 
салынуы керек. Тарауыштан шашты біршама күшпен шығару үшін 
тарауыштың тістеріне шаштың үстіне арнайы қылшық щетканы немесе 
екінші тарауышты қою керек. Осылайша, шаш тастауыштан қысылып 
қалады. Содан кейін оң қолдың саусақтары шаштың шығатын ұштарын тарта 
бастауы керек. Алдымен ең ұзын шашты созады. Оларды үстелге бөлек қою 
керек. Тарауышқа салынған барлық шаштар созылып, ұзындығы бойынша 
бөлінгеннен кейін оларды бастардан сүйреу керек. Мұны істеу үшін шаштың 
әр тобы қайтадан тарауышқа салынып, ұштарымен емес, бастарымен 
өздеріне қойылады, ал үстіне щетка немесе екінші тарауыш қолданылады.
Шашты кішкене жіптермен бастарынан тартыңыз, мүмкін болса, оларды 
үстелге бүктеп, бастарын біркелкі қырқыңыз. Осы әдістермен бүкіл шаш 
сериясының бастары тартылып, кесіледі (кесіледі) (2.20 сурет).

2.20- сурет. Тарауыштағы шашты тазарту

2.5. Шаштарды тығыздау және шашты негізге бекіту эскиздерін 
орындау және сызу технологиясы

2.5.1. Постижер өнімі негізінде шашты бекіту әдістері мен тәсілдері

Өнімдер негізінде шашты бекітудің екі әдісі бар:
Тығыздау — күшті шаштар арасындағы белгілі бір үлгі бойынша 

шаштың өрімдерін өру арқылы тоқыма жасау және одан әрі дайын тоқуды 
монтюр бұйымдарының негізіне тігу. Трессинг үшін трессбанк, тарауыш, 
қапсырмалар, су ыдысы және шаштың қажетті мөлшері қажет.

Шашты негізге бекіту — арнайы постижердің ілгегі негізінде шашты 
тікелей бекіту.
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2.5.2. Әр түрлі тоқу түрлерін орындау технологиясы
Тресс жасау:                                                                                                            
Тресс – өндірістен кейінгі өнімнің негізі – белгілі бір жүйеге сәйкес 

тоқылған шаштар тізбегі. Трессті қолмен жасауға болады немесе тігін 
машинасында механикаландыруға болады. Тоқуды алу үшін жасанды 
талшық өрімдерін қолданған жөн.

Трессті қолдан жасау:
Келесі бұйымдар қолмен жасалады: табиғи және жасанды шаштардан 

ерлер мен әйелдердің париктері, қабаттар, шаш үлгілері, өрімдер, кірпіктер, 
өрімдер және т.б.

Парик жасаушы ісінде ең көп кездесетіндер:
бір айналымдағы тресс – үш өрім;
екі айналымдағы тресс – үш өрім.
Бір айналымдағы тресс – үш өрім әрі жұқа тресс деп те аталады. 

Постижер өнімдерінде мұндай трессте жабынды жасау үшін қолданылады.
Жабын — бұл өрімнің, шиньонның, өрімнің және т.б. жоғарғы сыртқы 

қабаты, мұндай тресстің 1 см жасау үшін 10-15 байлам шаш жұмсалады (2.21 
сурет).

2.21 –сурет. Бір айналымдағы тресс

Трессты бір айналымда орындау технологиясы – үш өрім:
Оң қолдың сұқ саусақтары мен бас бармақтарын дайындалған суға 

батырып, тарауыштан шаштың кішкене өрімдерін алыңыз (тығыздау үшін 
арналған өрімтегі шаштың орташа мөлшері 15-20 дана болуы керек) және 
трессбанктің созылған өрімдерінің сыртынан әкеліңіз. Содан кейін суға 
малынған өрімдердің ұштары төменгі және ортаңғы өрімдердің арасына 
түйінге жақын орналасады. Бұл жағдайда шаштың өрімдерінің ұштары 
ортаңғы және жоғарғы өрімдерді жауып тастауы керек, ал төменгі өрім 
жұмысшының жағында ашық болуы керек. Әрі қарай, шаштың ұштары сол 
қолдың сұқ саусағымен және бас бармағымен қысылады, осылайша өрімнің 
ұшы жоғарғы өрімнен 3-4 см шығады. Трессбанк өрімдері арасындағы шаш 
өрімдерінің ұштарының бұл орнын тығыздау кезінде бастапқы деп санауға 
болады.

Тығыздау кезіндегі бастапқы қалып:
Оң қолдың бас бармақтары мен сұқ саусақтары трессбанктің ортаңғы 

және жоғарғы өрімдерінің арасында орналасқан. Өрімнің жоғарғы ұшын 
саусақтарыңызбен ұстап, үстіңгі өрімді дөңгелетіп, оны жоғарғы және 



192

ортаңғы өрімдердің арасына және төменге қарай бұрыңыз. Бұл қалыпта
шаштың ұштары трессбанктің ортаңғы және төменгі өрімдерін жабады, ал 
жоғарғы өрім ашық қалады. Оң қолдың бас бармақтары мен сұқ саусақтары 
трессбанктің ортаңғы және жоғарғы өрімдерінің арасына қайта 
орналастырылады, төменгі өрімнің астынан шығатын шаштың ұштарын 
ұстап, төменгі өрімді орап, ортаңғы және жоғарғы өрімдердің арасындағы 
өрімді өздеріне және жоғарыға бұрады. Бұл қалыпта шаштың ұштары 
жоғарғы өрімді жабады, ал ортаңғы және төменгі өрімдер ашық қалады. 
Соңғы кезең – бекіту. Ол үшін оң қолдың бас бармақтары мен сұқ саусақтары 
трессбанктің сыртқы жағынан төменгі және ортаңғы өрімдердің арасына 
орналастырылады. Бұл жағдайда ортаңғы өрңм сәл артқа тартылып, оң 
қолдың саусақтарымен жоғарғы өрімнің үстінен шығып тұрған өрімнің 
ұштары ұстап, оларды өрімдердің арасына сүйреп, жоғарғы өрімді бүгіп, 
жоғарғы және орта өрімдер арасында өтеді (және одан әрі төменгі және орта 
өрімдер арасында). Бұл қалыпта ортаңғы өрім шаштың ұштарымен 
жабылады, ал қалған өрімдер ашық болады. Тоқылған өрімді сол қолдың сұқ 
саусағымен және бас бармағымен бекітіп, өрімнің екі ұшын ұстап, алынған 
тоқуды қатайтыңыз. Сонымен қатар, оң қолдың саусақтары шаштың 
өрімдерін солға қарай жылжытуы керек. Бұл трессті тоқу процесі аяқталады. 
Әрбір кейінгі шаштар бірдей түрде тоқылған.

Екі айналымдағы тресс – үш өрім көптеген постижер өнімдерінің 
негізін құрайды. Ол тресстен бір айналымда ерекшеленеді – үш өрім 
тығыздығы мен қуыстылығы бойынша төмен. Мұндай трессті 1 см жасау 
үшін 5-7 шаш қажет. Тресстің беріктігіне екі фактор әсер етеді: оны өндіруге 
арналған өрімдердің беріктігі және тоқу сапасы. Қазіргі уақытта 
синтетикалық өрімдер көбінесе трессті тоқу үшін қолданылады, олар 
қарапайым өрімдерден едәуір асып қана қоймайды, сонымен қатар химиялық 
заттардың әсеріне өте төзімді. Бұл сапа өте маңызды, өйткені жұмыс кезінде 
постижер өнімдері тазаланады немесе басқа түске боялады. Шашты сутегі 
асқынымен өңдеген кезде мақта өрімдері тез бұзылады, ал синтетикалық 
өрімдер бұл өңдеуге оңай төтеп береді. Мақта талшықтарына қарағанда 
синтетикалық өрімдермен жұмыс істеу қиынырақ, өйткені синтетикалық 
өрімдердің беті тегіс. Сондықтан, синтетикалық өрімдерді қолдана отырып, 
сыну процесінде әр тоқылған өрімді мұқият қатайтып, оны осы күйде мұқият 
ұстау керек (2.22 сурет).

2.22 –сурет.Екі айналымдағы тресс – үш өрім
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Трессті екі рет айналдыру технологиясы – үш өрім
Тоқуды екі айналыммен орындау кезінде – үш өрім, барлық тоқу 

операциялары бір айналымда – үш өрім сақталады, бірақ шаштар бекітіліп, 
екінші айналымнан кейін ғана тоқтағанша солға ығысады. Тығыздау 
аяқталғаннан кейін үш өрім ілмек тәрізді түйінмен, бұрынғыдай, бірақ тек 
төменгі өрімді үш түйінмен байланыстырады. 

2.5.3. Шашты негізге бекіту технологиясы

Шашты негізге бекіту – постижер ісіндегі көп еңбекті қажет ететін 
әрекеттердің бірі – шашты арнайы ілмекпен негізге бекіту. Қазіргі уақытта 
бұл әрекет негізінен таңбаланған париктерді, ерлердің төсемдерін өндіруде, 
сондай-ақ жарықшақтардың алдыңғы жиегін өңдеу үшін қолданылады, яғни 
табиғи өсіп келе жатқан шашқа ең көп ұқсастық қажет өнімдер. Шашты 
негізге бекітіп жасау үшін бұйымның түріне, өңдеу аумағы немесе арнайы 
талаптарға байланысты № 1-ден № 5-ке дейінгі арнайы постижерлік ілгектер 
пайдаланылады. Сонымен қатар, № 1 ілмек – ең кішкентай, ал № 5 ілмек –
үлкен. Шашты негізге бекіту тюль жасушаларының бірі арқылы бірнеше 
түктерден екі есе бүктелген ілмектерді тарту және оларды бір немесе екі 
түйінге байлау принципіне негізделген. Бұл жағдайда түйін қатайтылған 
айналым түрінде болуы керек. Шашты қос түйінмен шашты негізге бекіту 
қиын жұмыс, бірақ шашты негізге бекіту сапасы жоғары және мұндай 
өңдеуден кейін өнім өте берік болады. Үстелге шашты негізге бекітіп
жасамас бұрын, олар тарауыш немесе кардотаспа қысқыштарымен 
күшейтіліп, оларға алдын-ала дайындалған шашты бастарымен өздеріне 
қойып, үстіне щеткамен немесе екінші тарауышпен жабады. Содан кейін 
үстелге арнайы тіреуіш (топсалы құрылғы) орнатылып, оған форманың басы 
қойылады. Өнімнің монтажы басына бекітіліп, оны шашты негізге бекітуде 
ыңғайлы етіп бүгіңіз. Дайындық әрекеттерден кейін оң қолыңызға тиісті 
нөмірдің постижер ілмегін алу керек. 

Ілгекті ортаңғы, сұқ саусақпен және бас бармақпен ұстау керек, сонда 
сабының ұшы оң қолдың сұқ саусағы мен бас бармағының арасында 
алақанның шетіне тіреледі. Бұл ретте саусақтарыңыз ілгектің тұтқасын оның 
түбінен 1 см қашықтықта ұстауы керек. Постижер ілгегі қарындаш сияқты 
ұсталады. Жұмыс үшін бастапқы қалыпта ілгектің шапқысын жоғары қарай 
бұру керек. Оң қолдың сұқ саусағымен және бас бармағымен шаштың 
кішкене өрімдерін тарауыштан шығарып, оны сол қолдың саусақтарымен 
түбінен 5-7 см қашықтықта бүгіңіз, осылайша ілмек пайда болады және сол 
қолдың сұқ саусағымен және бас бармағымен ілмек негізін қысыңыз. Содан 
кейін сол қолды шашпен жұмыс аймағына апарыңыз, ал ілгектің шапқысын 
(шапқысын жоғары) оң қолыңызбен тюль ұяшықтарының біріне салыңыз, 
ілмектен бірнеше шаш (шапқысын мөлшеріне байланысты) іліңіз және 
ілмектің негізін сол қолдың саусақтарымен мықтап ұстап, ілгектің шапқысын 
біртіндеп тюль ұяшығына тартылады. Бұл жағдайда шаштың тұрақты 
кернеуін сақтау керек, әйтпесе олар сақалдан шығып кетуі мүмкін және 
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басып алу әрекеті қайталануы керек. Тюльдің жасушасы арқылы шаштың 
ілмектерін сүйреп апарғаннан кейін, ілмек айналым арқылы жалғасады. 
Постижер ілгегі қарындаш сияқты ұсталады. Жұмыс үшін бастапқы қалыпта 
ілгектің сақалын жоғары қарай бұру керек. Оң қолдың сұқ саусағымен және 
бас бармағымен шаштың кішкене өрімдерін тарауыштан шығарып, оны сол 
қолдың саусақтарымен түбінен 5-7 см қашықтықта бүгіңіз, осылайша ілмек 
пайда болады және сол қолдың сұқ саусағымен және бас бармағымен ілмек 
негізін қысыңыз. Содан кейін сол қолды шашпен жұмыс аймағына апарыңыз, 
ал ілгектің иегін (иегін жоғары) оң қолыңызбен тюль ұяшықтарының біріне 
салыңыз, ілмектен бірнеше шаш (иектің мөлшеріне байланысты) іліңіз және 
ілмектің негізін сол қолдың саусақтарымен мықтап ұстап, ілгектің сақалы 
біртіндеп тюль ұяшығына тартылады. Бұл жағдайда шаштың тұрақты 
кернеуін сақтау керек, әйтпесе олар сақалдан шығып кетуі мүмкін және 
басып алу әрекеті қайталануы керек. Тюльдің жасушасы арқылы шаштың 
ілмектерін сүйреп апарғаннан кейін, ілмек айналым арқылы жалғасады.

Түкті бір түйінмен шашты негізге бекітіп жасау кезеңдері: а –
шашты негізге бекітер кезіндегі бастапқы қалпы: ілгек иегі тюль 
ұяшықтарының біріне тігілген, шаш өрімдерінің ілмегі ілмекке дайындалған; 
б – тюль ұяшығы арқылы шашты тарту және тарау сәті; в – өрімнің негізін 
ілгек иегімен ұстап алу; г – ілмекті қатайту; д – бір түйінмен тартылған 
ілмектің жалпы көрінісі. Ілмек ішке қарай жылжыған кезде сұқ және бас 
бармақты иекпен өзіне қарай жылжыту арқылы орналастырады және бұл 
жағдайда ұзартылған өрімнің негізі ілмекпен ұсталады. Содан кейін ілгекті 
иекпен сізден төмен және төмен бұрады, өрімнің негізін оның ілмегі арқылы 
тартып, қалыптасқан түйінді өткір қимылмен бекітеді. Түйінді қатайту 
сәтінде шаштың сол қолдағы ұштары ілгектің иегімен тартылып, қажетті 
бағытта түзетіледі. Осы тоқылған қозғалыстарды орындау кезінде сол 
қолдың саусақтары шаштың керілуін тұрақты етіп, шашты тоқу кезінде 
қажетті қарсылықты сезіну үшін шашты өрімтен мықтап ұстап тұруы керек. 
Бұл әдістер шашты бір түйінмен шашты негізге бекіту үшін қолданылады. 

Қос түйінмен шашты негізге бекіткенде, барлық қимылдар жоғарыда 
келтірілгенге ұқсас, олар түйін қатайғанша болады. Өрімнің негізін оның 
ілмегінен өткізіп алғаннан кейін, сізге бұл жағдайда пайда болған түйінді 
қатайтудың қажеті жоқ, бірақ қайтадан өрімнің негізінің ұстау қозғалысын 
қайталаңыз (2.23 сурет).
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2.23- сурет. Шашты бір түйінмен негізге бекіту

Қос түйінмен шашты негізге бекіту: а – өрімнің негізін ілгектің 
иегінен екінші рет ұстау, б – қос түйінді қатайту. Ол үшін қалыптасқан 
ілмекті ілмектің білігінен алмай, оны ішіне бұрап, қалыптасқан бірінші 
ілмектің үстіне бұрап, қайтадан өрімнің негізін ұстаңыз. Бұл жағдайда 
ілгектің барлық қимылдары мен бұралуы шапқысын өзіне қарай, өзінен 
төмен және төмен қаратып бірінші ұстауға ұқсас. Қалыптасқан қос түйін 
ілмектің өткір қимылымен де тартылады, онда ұсталған шаштың ұштары сол 
қолдың саусақтарынан шығарылады.

Шашты бұрмалаған кезде тюльдің бір қабаты ілгектің шапқысымен 
ұсталуын қамтамасыз ету керек, ал екіншісі (терістірмелі) бос күйінде 
қалады. Бұл әдістер барлық шашты негізге бекіту үшін қолданылады (2.24 
сурет).

2.24 –сурет. Қос түйінмен шашты негізге бекіту
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2.6. Желімделген, жарылған және аралас безендіру техникасының 
эскиздерін орындау және сызу технологиясы

2.6.1. Механикаландырылған және қолмен тығыздау

Париктерді механикалық әдіспен өндіруде өндіріс кезеңдеріндегі 
тапсырыс қозғалысының технологиялық схемасы постижер өндірісінің толық 
айналымынің негізгі кезеңдеріне сәйкес құрылған. Париктерді дайындаудың 
технологиялық айналымынің жекелеген кезеңдері бір-біріне параллель және 
тәуелсіз өтеді (монтюрлер жасау, бөліктер жасау, трессті дайындау және 
термиялық өңдеу). Әр кезең өз кезегінде x әрекеттеріне тән белгілі бір саннан 
тұрады. Тапсырыстарды қабылдау-түбіртекті ресімдеу, өлшемдерді алу, 
модельді анықтау және т.б. Құрылымдық материалдарды таңдау кезінде 
жөндеушінің бөлшектерін кесуге арналған үлгілер дайындалады, бөлектеу 
кезінде шаштың тиісті түсін алуға арналған шикізат таңдалған модельге 
төлқұжат бойынша тапсырыс берудің техникалық ерекшеліктерімен 
танысады. Шикізат пен материалдарды өндіріске дайындау материалдар мен 
шашты кесу, шашты бөлектеу және дайындық айналымынің басқа 
жұмыстарынан тұрады. Монтюрді дайындау – бұл  монтюр бөлшектерін 
таспамен өңдеу, серпімді таспаны, тығыздағыштарды тігу және т.б., монтюр 
бөлшектерін құрастыру, тапсырыс берушіде монтюрдің жартылай 
фабрикатын өлшеу, монтюрді түпкілікті дайындау. Бөлімдерді дайындау 
кезінде пластикалық парақ арнайы жақтауға бекітіліп, бөлу белгіленеді, оны 
машинаға тігеді, бөлудің дұрыс емес жағын желіммен желімдейді, жақтаудан 
алшақтықты алып тастайды. Трессті жасау шашты арнайы машиналарда 
тігуден, дайын трессті бұйралау үшін кесуден, трессті термиялық өңдеуден
тұрады. Парик жасау мынадай әрекеттерден құралады: трессті жөндеуштіге 
жапсырмалау схемасын белгілеу, трессті жапсырмалау, бөлу жапсырмасы, 
париктің алдыңғы жиегін негізге бекіту. Париктің дизайны – бұл шашты 
сәндеу және әрлеу, бірақ шаш шашты тапсырыс берушіге орнатқаннан кейін 
ғана салынады. Постижер цехында париктерді өндірудің технологиялық 
процесі еңбек бөлінісі қағидаты бойынша құрылған. Сондықтан, париктерді 
өндірудің белгілі бір кезеңінің толық айналымы болып табылатын әр 
әрекеттің технологиясын қарастырған жөн.

Желімделген зергерлік бұйымдар үшін еуропалық және азиялық 
топтың шаштары ең қолайлы болып табылады, басты шарт – олардың түзу 
болуы. Тік шаш білігінің кесіндісі – шеңбер, толқынды-сопақ, бұйра – иілген 
сопақ (бүйрек түрінде). Теориялық тұрғыдан, сіз толқынды шашты қолдана 
аласыз, алдымен әр өрімте антихимияны жасай аласыз немесе шашты күшті 
желіммен түзете аласыз, бірақ бұл жағдайда табиғи құрылымның бұзылуы 
тегіс «жылтыр» бетті жасау процесін қиындатады. Гүл жапырақшаларын 
жасау үшін өте жақсы шаш-жұқа, жұмсақ, түзу болуы керек. Тек бастапқы 
материалдың осындай қасиеттері дірілдейтін, тірі гүлдің елесін жасауға 
ықпал етеді. Табиғи түстің жеткілікті жарықтығымен шашты бояудың қажеті 
жоқ. Шаш дайын өнімде өте жақсы көрінеді-бұл «табиғи бөлектеу» түрі 
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зергерлік бұйымдардың әр бөлшегінің көлемін баса көрсетеді. Қажет болса, 
сіз төрт топтың кез-келген бояғыштарымен өрімдерді бояй аласыз, бөлектеу 
немесе бояу жасай аласыз («штопка» әдісі бойынша). Түстің жарықтығы 
үшін сия, сүрме, йод, жасыл дәрі, акрил бояуларын қолдануға болады (тек 
осы өнімдердің барлығы кейіннен саусақтарда із қалдыратынын білу керек) 
(2.25 сурет).

2.25- сурет. Желімді постижерлік безендіру

Желімді постижер бұйымын жасау технологиясы:
Әрбір ұшын көлемді тегіс бетке қою керек, негізді сол қолдың бас 

бармағымен ұстап, оң қолыңызбен шашыңызды тараңыз және щеткамен желе 
жағыңыз (немесе жапырақшаның бойымен лак ағынына бағыттаңыз); өткір 
тұтқасы бар тарақты қолданып, өрімдерді қайтадан мұқият тараңыз, 
жабысқақ массаны біркелкі таратыңыз. Әрі қарай, желімдеу процесі жүреді –
тарақтың жиегі түбінен шаштың ұшына дейін жеңіл қозғалыстармен бір жұқа 
бет жасалады. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін тарақ үнемі өзгеріп отыруы 
керек: өрімдерді тістермен тарау – шашты жиекпен байланыстыру – тарау –
байланыстыру. Тарақтың жұқа өткір тұтқасы (егер ол тоқылған болса жақсы) 
жапырақшалардың шеттерін түзетуге өте ыңғайлы.

Жапырақшадағы шаш 1-3 қабатта орналасуы керек, бұл өте маңызды 
талап, өйткені одан ауытқу кезінде ақаулар бірден пайда болады, тым қалың 
жапырақшасы немесе, керісінше, қажетсіз саңылаулармен тым жұқа болады. 

Жапырақшалардың шеттері жапырақшаның кебуін күтпестен дереу 
түзетілуі керек, әйтпесе жиектегі қайшымен кесу байқалады. Бұл 
жапырақшаның барлық сәндік бөлшектеріне қатысты болады – мүмкін 
қауырсындар, бұйралар және т.б. (2.26 сурет).

Кептірілген жапырақшаларды бетінен мұқият алып тастаңыз. 
Қылшықпен немесе губкамен жапырақтың бүкіл бетіне жиһазға арналған 
лактың жұқа қабатын негізден аяғына дейін жағыңыз. Өнімдерді көлденең 
бетке кептіріңіз, оларды аяғына қою керек, яғни, жапырақшаның сол немесе 
оң шетіне.



198

2.26 сурет – Желімді безендіру технологиясы (мысал)

Гүл жапырақтарын кептіру уақыты – құрғақ ауамен жақсы 
желдетілетін жерде 10-12 сағат. Сіз инені және өріммен гүл жасай аласыз, 
гүл шыныаяқтарын бекіту өте маңызды. Тігістер жапырақшалардың түбіне 
жақындап, тостаған айналасында өріммен оралуы керек. Артық шашты 
қайшымен алып тастауға болады, ал қалған бөлігін жасыл шүберекпен 
ыдысқа айналдыруға болады. Кез келген негізге матаның бір бөлігін бекітіп, 
оған зергерлік бұйымдарды желімдеп немесе тігуге кеңес беріледі. Гүлдің 
сәндік бөлшектері желіммен бекітіледі («Момент», «Супер-желім»).

2.6.2. Шаш тоқуға арналған материалдар мен жабдықтар

Тресс арнайы машиналарда жасалады. Тоқуды дайындауға арналған 
алғашқы әрекет бір тігін басымен және екі инемен жасалған станокта 
жасалады. Машинаның инелерінің арақашықтығы – 1 см, шашты машинада 
тігуді бастамас бұрын, оларды үстелге жайып, ұзындығына байланысты 
өрімдерге топтастыру керек. Содан кейін бірінші өрімді қолыңызға алыңыз, 
өрімді алып тастаңыз және оны тарауышқа тараңыз. Өрімдерді тарағаннан 
кейін оны машина үстелінің платформасында біркелкі қабатта жайып қою 
керек. Машинаның электр қозғалтқышын қосып, шашты бұйралаудың 
бірінші кезеңіне өтуге болады. Инелер мен орамдардан шыққан өрімдердің 
ұштарын алу механизмінің резеңке шығыршығының астына қою керек. 
Платформада біркелкі қабатта алдын-ала жайылған шашты саусақтармен 
және екі қолмен машинаның басу табанының астына біркелкі беру керек. 
Шашты осы өнімнің үлгісіне қойылатын техникалық деректер парағында 
көрсетілген арнайы талаптарға байланысты басына немесе өрімнің ортасына 
екі сызықпен тігу керек. Тоқу кезінде жасанды шашты машинадан аздап 
тарту керек, өйткені ол инеге жабысып, ине астындағы тақтайшаның 
тесіктерін бітейді. Шашты тректердің қажетті қалыңдығына байланысты 
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машинаның басқыш табанының астына қалың немесе аз беру керек. Мұны 
мүмкіндігінше біркелкі және тоқыманың және тігістің қалыңдығы тең 
болатындай етіп жасау керек, өйткені өнімнің сапасы осыған байланысты. 
Станоктың резеңке білігінің тарту механизмінің астынан қос тігісі бар 
берілген ұзындықтағы жартылай фабрикат тартқыш шығады. Екінші кесу 
әрекеті екі ине тігетін бастары бар машинада жүзеге асырылады.

Тресс – жартылай фабрикат бірінші тігін басының табанының астында 
сол қолыңызбен берілуі керек. Сонымен қатар, сіз өзіңіздің оң қолыңызбен 
тартылған жартылай фабрикатты бүктеу сызығы екі тігіс сызығының 
арасынан өтетін етіп бұруыңыз керек. Шаш бүктеу сызығы бойынша тігілген. 
Бірінші тігін басының инесінің астынан, бір тігіспен тігілген тартқыш беру 
механизмінің көмегімен дереу машинаның екінші басының арнайы 
бастырғыш табанының астына түседі. Мұнда осы басу табанының көмегімен 
жартылай фабрикаттың шеті автоматты түрде екіге бүктеліп, бір тігіспен 
тігіледі.

2.6.3. Өрімдерді тарту, трессбанкті жұмысқа дайындау

Жұмыс алдында трессбанк тіректерін үстелге бекітіп, өрімдерді 
трессбанк шпалдарына тартыңыз және картаны қысқыштармен бекітіңіз. 
Трессбанк тіректері үстелге арнайы қысқыштармен бекітіледі, олар оларды 
үстелдің бетіне қатысты тік ұстайды.

Содан кейін өрімдер оң жақ тіректің үш бағанының әрқайсысына 
оралады, содан кейін кесектер трессбанктің оң жақ тірегінің тесігіне 
енгізіледі; әр шоққа арналған өрімдердің ұштары сол жақ тіректің ілгегіне 
тартылып, оған қарапайым түйінмен бекітіледі. Жоғарғы бағанды өріммен 
алып тастағаннан кейін, барлық үш өрім сол жақ тіректің ілмегінен 2-3 см 
қашықтықта ілмек тәрізді түйінмен байланған. Мұндай түйіндерді екі-үш 
жасау керек. Олар тресстің бастауы болады. Осыдан кейін, шоқты орнына 
салыңыз. Барлық өрімдерді біркелкі тарту үшін  әр шоқты ұяға орамға қарай 
бұру керек. Біркелкі созылған өрімдері бар нығайтылған трессбанк жұмысқа 
дайын болып саналады. Трессбанктің оң жақ сөресінің жанында үстелге 
қысқышпен басылған тарауышта орналасқан. Шаштарды сындыруға 
арналған тарауышқа салыңыз, ал олардың үстіне қылшықтары бар қатты 
щетка немесе тістері бар екінші тарауышқа қойылады. Тарауыштың жанында 
су ыдысы болуы керек. Тарауыштан алынған әрбір өрімдерді тоқу алдында 
шаштың ұштарын ылғалдандыру үшін су қажет. Ылғалданған шаш ұштары 
трессте тығыздалады және кебу кезінде тоқу пішінін берік сақтайды. 
Сонымен қатар, суланған шаш гүлденбейді, бұл шебердің жұмысын 
жеңілдетеді. Шашты тоқуға дайындау кезінде шаштың бастарын ұштарымен 
шатастырмау үшін ерекше назар аудару керек. Бастарды әдетте олардың 
тамырларының жағында орналасқан шаштың бөлігі деп атайды. Шашты бір 
бағытта бүктеу керек, әйтпесе дайын өрімте олар оңай оралып кетуі мүмкін.
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2.7. Бұйымдар: шиньондар мен жапсырмалар, кірпіктер мен 
кездеме, өрімдер, әр түрлі модификациялардағы париктер

2.7.1. Монтюр төсемінің дизайн ерекшеліктері

Монтюр париктің дизайнына бірқатар нақты талаптар қойылады.
1. Монтюрдің сыртқы түрі бекітілген модельге қатаң сәйкес келуі 

керек.
2. Монтюр дәл үлгілерде жасалуы керек.
3. Монтюрдің дизайны технологиялық (өңдеуге ыңғайлы) және еңбек 

пен материалдардың құны бойынша үнемді болуы керек.
4. Монтюр жақсы ауа алмасуды қамтамасыз етуі керек.
5. Парик моделі эстетикалық талаптарға сай болуы керек, яғни, шаш 

сәні мен шаштың түсі, шаштың мақсаты.
Парик үшін өлшеу әдісі:
Монтюр париктің дизайнын жасау үшін сегіз өлшем жасау керек. 

Өлшеулерді сантиметрлік таспамен жасау керек, оны басына мықтап 
тартыңыз.

Егер тапсырыс берушінің шашы ұзын болса, онда басын өлшемес 
бұрын, шашты байламға жинап, бастың артқы жағындағы шаш 
қыстырғыштарымен бекіту керек.

О гол, париктің мөлшеріне тең.
1. Бастың шеңбері Огол сантиметрлік таспамен өлшенеді, ол бастың 

айналасында маңдайдың ортасынан уақытша бұрыштар арқылы 
орналастырылады.

2. Бастың биіктігі ВГ ол құлақтан құлаққа дейін тәждің ең биік нүктесі 
арқылы өлшенеді.

3. Ш3 басының шүйделік бөлігінің ені құлақтың жоғарғы бөлігінің 
ортасынан шүйденің ең дөңес нүктесі арқылы өлшенеді.

4. Жоғарғы самай Вв шаштың өсуінің басынан бастап шүйде түтік 
арқылы өлшенеді.

5. Ви төменгі самай шаш өсуінің соңынан тәж арқылы өлшенеді.
6. Ені маңдай Шл өлшейді бір және басқа самай шетінде өлшенеді.
7. Ш-ш мойнының ені мойын шашының өсу шекарасы бойынша 

өлшенеді.
8. Г өнімінің тереңдігі маңдайдағы шаш өсуінің басынан бастап 

шүйделік қуысқа дейін өлшенеді.
Осы өлшемдердің негізінде жөндеуші парик дизайнының барлық 

бөлшектері есептеледі.

2.7.2. Шиньондарды құрастыру негіздері

Шиньондар, пайдасыз бұрым жəне бұйралар (төсемдер) - сəнді 
заманауи шашты жасау үшін таптырмайтын элементтер.
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Шиньон — бұл шашыңызға қосымша киілетін өнім, сондықтан олар 
тапсырыс берушінің шашының түсі мен құрылымын ескере отырып 
таңдалады. Шиньондар әр түрлі формада және конституцияда болады. 
Шиньондарды жасау үшін ұзындығы кемінде 15 см шашты қолданыңыз. 
Монтюрдегі шиньондарды ажыратыңыз. Оны шашқа негіздеп бекіту немесе 
тығыздау әдісімен және монтажсыз жасауға болады.

Монтюр — бұл шиньонның негізі. Монтюрдегі шиньон әртүрлі 
пішінге ие болуы мүмкін, өйткені жарықтар қазірдің өзінде дайын монтюр 
пішініне тігілген. Орнату үшін тюль немесе кез-келген синтетикалық сирек 
емес торлар қолайлы. Алдымен сіз қажетті пішінді монтажды кесіп 
тастауыңыз керек, 5 мм шетінен рұқсат қалдырыңыз. Көлемді пішін беру 
үшін шиньонның басына бекітілген жеріне байланысты. 2 немесе 4 
ойықтарды салуға болады. Контур бойымен жөндеуші таспамен қапталған. 
Сіз монтюрдің өзін нығайта аласыз, орамалды тігуге болады. Монтюрді тігін 
машинасына тігіңіз. Монтюр дайын болған кезде оған дайын тресс 
қолданылады. Әдетте шиньонға арналған тресстің ұзындығы 2-4 м құрайды. 
Трессті қолмен жасаған кезде, шинаның (сыртқы әрлеуге баратын тресстің 
бөлігі) ұзындығы жөндеуші периметрінің ұзындығынан кем болмауы керек, 
сонымен қатар шамамен 5 см артық болуы керек. Шиньонды тоқу үшін ең 
ұзын шаш таңдалады. Әрі қарай, тресс 2 айналымнан тұрады. Дайын трессті 
ортасынан бастап, шеңберлер мен қатарларға салып, жиі тігістермен мықтап 
тігіп, монтажға тігеді. Шиньонның жөндеуші периметрі бойынша тігілуі 
үшін тресстің ұзындығын және тресстің бұрылыстары арасындағы 
қашықтықты ескеру қажет. Жөндеушісіз шиньондар қарапайым пішінге ие. 
Тресс қатарларға немесе шеңберге, қатарға тығыз жұмаққа, жиі тігістерге, 
барлық ұяшықтарға немесе ілмектерге тігіледі. Шиньондарды басына бекіту 
үшін және сіздің шашыңыз бекітуге кедергі жасамауы үшін, шашты тарту 
үшін саңылауы бар шиньон жиі жасалады. Мұны істеу үшін, тресстің 
соңынан шамамен 10 см сегмент өлшенеді, сақинамен тігіледі, содан кейін 
олар трессті тігуді бастайды, бұл шеңбер бойымен 2 см қашықтықта 
ілмектермен жасалады. Ол 5-7 ұяшыққа айналады, содан кейін ұяшықтар 
шахмат түрінде жасалады. Ол үшін әр жаңа ұяшық алдыңғы қатардағы 
ұяшықтың ортаңғы бөлігімен тігіледі. Шиньонды шинамен тігуді аяқтаңыз. 
Шиньонды басына бекіту үшін оған 2-4 ілмектер немесе тарақтар тігіледі, 
түйреуіштер мен сәндік әшекейлер де қолданылады. Жасалған шиньон 
пішінге бекітіліп, шашты қайшымен кесіп тастайды, сондықтан ұштары нәзік 
болуы үшін оларды ұстарамен сәл қисайтуға болады, содан кейін шиньонның 
шаштарын бұйралағыштарға орап, кептіріп, басына шаш үлгісін жасауға 
болады.

2.7.3. Шиньондарды дайындау технологиясы

Осы әдісті қолданып шиньон жасау үшін негіз торы болуы керек (ол 
синтетикалық немесе нейлон иірілген өрімдерден немесе тюльден жасалған 
кез-келген тор болуы мүмкін), жөндеушіні тігу үшін өрімдер және екі тресс: 
бір және екі айналымды тресс.



202

1.Барлық жағынан 5-7 мм қалдырып, тордан алдын-ала кесілген. Біз
бірнеше мүмкін нұсқаларды ұсынамыз. Көлемді шиньон жасау үшін 
қондырғыда бірнеше қатпарлар жасалады.

2. Жөндеуші жиектің бойымен өрілген. Қажет болса, таспа тік
сызықтар бойымен немесе көлденең және тігінен жөндеуші жазықтығы 
бойымен көлденеңінен салынады.

3. Дайын монтажға кішкене жиі тігістермен трессті тігіңіз: алдымен
трессті екі айналымға тігіңіз. Мұны орталықтан спираль немесе қатармен 
жасаңыз. Оның үстіне, оның ұзындығы бірнеше себептерге байланысты: 
дайын өнімнің көлеміне және трессті өндіруге арналған шаш мөлшеріне 
байланысты. Орташа алғанда, екі айналымдағы тресстің ұзындығы 1-ден 5 
метрге дейін.

4. Тресстің шеттерінде екі айналым бір айналымда тресспен қапталған.
Ол жөндеушінің периметрі бойынша өруге тігіліп, трессті екі айналыммен 
безендіреді. Рәсімді жеңілдету және екі түрлі трессті бөлек тікпеу үшін, 
трессті жасау кезінде олар трессті бір айналымға тоқуды бастайды, оны негіз 
торының периметрінен 5-7 см ұзын етеді, содан кейін өрімдерді өзгертпестен 
олар трессті екі айналымға тоқуды жалғастырады. Мұндай трессті ортасынан 
бастап қаптауға дейін тігіледі (2.27 сурет).

2.27- сурет. Шиньонды дайындау

2.7.4. Кірпіктерді жасау процесі

Кірпіктер бетті безендіріп қана қоймайды, сонымен қатар сыртқы 
ортаның қолайсыз әсерінен қорғайтын көзді табиғи қорғаудың маңызды 
функциясын орындайды. Кірпіктердің өмір сүру ұзақтығы 150-200 күн. Олар 
үнемі құлап, орнына жаңалары өседі. Қабақтың ұзақ тітіркенуімен кірпіктер 
жұқарып, құлап кетеді. Мұндай жағдайларда жасанды кірпіктер 
қолданылады. Кірпіктерді өз шашыңыздан жасаған жөн. Олардың ұзындығы 
6-7 мм болуы керек.

Кірпіктерді жасаудың екі әдісі бар: трессование және тамбурлеу.
Орындау технологиясы: қара түсті катушкалы жіпті алыңыз, оның 

ұштарын жіп тартылатындай етіп, екі жағынан бекітіңіз. (Бұл әрекетті 
инверттелген орындықта жасауға болады, ал жіптің ұштары орындықтың екі 
қарама-қарсы аяғына бекітіледі).
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1. Ұзындығы 6-7 см болатын бір шашты алып, ұштарын бір-біріне 
жалғаңыз, ортасында созылған жіпке әкеліңіз, ал шаштың ұштарын төмен 
түсіру керек.

2. Оң қолыңызбен ұштарын, ал бас бармақ пен сұқ саусағыңызды 
ұстаңыз сол қол шаштың ортасын итеріп, ұштарын шаш арқылы өткізіңіз, 
осылайша негіз өрім ортасында болады.

3. Өрімнің негізінде түйін пайда болатындай етіп ұштарын тартыңыз.
4. Содан кейін тапсырыс берушінің кірпіктерінің ұзындығын өлшеп,

негізде түйіндер жасаңыз. Олардың саны тапсырыс берушінің кірпіктерінің 
ұзындығына тең болуы керек.

5. Негізгі өрімді медициналық желіммен майлаңыз және оны
құрғатыңыз.

6. Кірпіктің пішінін жасау үшін шашты кесіңіз (кірпіктің мұрны
жағынан қысқа) (2.28 сурет).

2.28- сурет. Кірпіктерді кезең-кезеңімен орындау

* Кең ұшы бар пинцет алыңыз және кірпіктердің ұштарын бұраңыз.
* Кірпіктердің ұштарында артық өрімдерді кесіңіз.
* Дайын кірпіктерді табиғи медициналық желіммен бекітіңіз (үстіне).
* Табиғи кірпіктерге сүрме жағыңыз, оларды жасанды кірпіктермен

біріктіріңіз.
Бұл кірпіктердің артықшылығы – олар бір реттік емес, ең бастысы –

ұзақ уақыт тозған кезде көзді тітіркендірмейді.
Кірпіктердің қалаған пішініне байланысты олар мұрын жағынан қысқа 

кірпіктермен кесіледі.
Үлпілдек ұзын кірпіктер — бұл әрқашан керемет көрініс. Көздер 

мәнерлі, ал қарау керемет көрінеді. Бірақ барлық әйелдер табиғи кірпіктерге 
ие емес. Сонымен, олар жалған кірпіктердің көмегімен оларды тартымды 
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етуге тырысады. Жалған кірпіктер керемет көрінеді, тек табиғи ұзындық пен 
тығыздықты сатып ала алмайсыз.

Желімді, әрине, тек кірпікке қолданыңыз, әйтпесе қабақтың терісі 
қайтымсыз түрде нашарлайды. Кірпіктерді жабыстырғаннан кейін, кірпіктер 
желімнің сызығы байқалмауы үшін және егер сіз кенеттен оның мөлшерінен 
асып кетсеңіз, желімнің маскасы үшін қажет. Бұл жағдайда кірпіктерді 
алмастырмас үшін немесе қабығын кетірмеу үшін сұйық қабақ қолданған 
жөн, кірпіктерді жапсырмас бұрын бояйды. Классикалық қара кірпіктер 
кешкі макияжға өте қолайлы. Олар көзқарастың тереңдігін тиімді түрде атап 
көрсетеді, көзді көрнекі етіп үлкейтеді, олардың түсін жағымды етіп қояды 
және көзқарасқа мәнерлілік береді. Жалған кірпіктер табиғи шаштан қолмен 
жасалады және керемет сапасымен, жұмсақтылығымен және 
жағымдылығымен ерекшеленеді.

Кірпіктерге арналған желім. Mod Lash Adhesive жақсы деп 
саналады. Ол жалған кірпіктерді түзету үшін қолданылады. Бұл зиянсыз 
латекс негізіндегі желім, ол сіздің кірпігіңізді алып тастағанша ұстап тұрады. 
Ол мөлдір және қара түстерде болады. Мөлдір (немесе кейде ақ деп аталады) 
толығымен құрғап, көрінбейтін болады. Бұл жан-жақты және ең көп 
қолданылған. Қара желімнің құрамы мөлдірмен бірдей, бірақ ол құрғаған 
кезде қара түске боялады, бұл жасанды кірпіктің негізін (таспасын) қабаққа 
көрінбейді және оның табиғи кірпікке араласуына көмектеседі.

Кірпіктерді біртіндеп желімдеу:
• пинцетті кірпіктерді бір жағынан ақырын көтеріңіз
• сіздің ұзындықтың сіздің қабағыңызға сәйкес келетіндігін тексеріп 

көріңіз (егер олар өте ұзын болса, олардың артығын алып тастаңыз)
• бірнеше минут ішінде кірпіктеріңізді табиғи кірпіктеріңіздің 

тамырына жақын жабыстырыңыз, сіз әдеттегідей макияж жасай аласыз.
• кірпікті ақырын алып, желімді жағыңыз. Желім жабысқақ болғанша 

30 секунд күтіңіз.
• жалған кірпіктер жолағын табиғиға жақындатыңыз және теріңізге 

жұмсақ, жеңіл қысыммен жабыстырыңыз.
• кірпіктерге, жақсырақ сұйық, көз контурын қолданыңыз, кірпіктерді 

қайта қолдануға болады
• кірпіктерді алып тастағаннан кейін, олардың негізіне жалған 

кірпіктерге желім жағып, оларды сатылып алынған пластикалық тірекке 
қойыңыз (егер оларды осылай сақтасаңыз, кірпіктер пішіні мен сыртқы түрін 
ұзақ уақыт сақтайды) Назар аударыңыз! Ешқашан қабағыңызға желім 
жақпаңыз.

• кірпіктер макияж жасағаннан кейін жағылады. Кірпіктерді қабаққа 
ақырын қойыңыз және олардың ұзындығының сізге сәйкес келетіндігін 
тексеріңіз – кірпіктер көздің ішкі бұрышынан басталып, сыртқыдан асып 
кетпеуі керек. Егер сіздің кірпіктеріңіз ұзын болса, оларды қолайлы 
ұзындыққа кесіңіз.
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2.7.5. Бұрым үшін тресстер

Бұрым — бұл ұзындығы мен қалыңдығы бірдей үш өрім. Ұзын 
шаштан жасалған өрім жақсы деп саналады. Бұрылу (шілтер) неғұрлым аз 
болса, өрімнің мәні соғұрлым көп болады. Егер сіз шаштың ұзындығы 70 см 
болатын үш өрімді өретін болсаңыз, онда жақсы, үлпілдеген өрім үшін сізге 
120 г шаш қажет, ал әрбір өрім үшін - 40 г.Осы 40 г шашты шаштың ең аз 
мөлшеріне сіңіру керек. Тресті азайту үшін барлық 40 г шашты тек бір 
айналымға салу керек. Өрімнің құлағы үшін сізге 5 см жіңішке керу керек, 
әрқайсысы 10-15 түк, қалған кермесі қалың. Өрімнің қалыңдығы әр түрлі 
болады; бұл өруге қолданылатын шаштың мөлшері мен ұзындығына 
байланысты. Тоқыма жасау үшін қажет шаштың салмағы 60-тан 120 г-ға 
дейін өзгереді.Шаш ұзын болған сайын өрімге қажет болады; өру неғұрлым 
қысқа болса, соғұрлым аз шашты қажет етеді. Мысалы, өру үш өрімнен 
тұрады, шаштың ұзындығы 85 см. Жасыл, өрілген өрімге 120 г шаш қажет; 
сол ұзындықтағы 100 г шашпен өрім жіңішке болады, ал 80 г-мен жұқа 
болады. Ұзындығы 15-тен 20 см-ге дейін, өрім (шілтер) - 5-8 см-ге дейін 
жасалуы керек.

Өрімдерді қысқа шаштардан жасауға болады, бірақ үлкен бұралу 
болады (шілтер). Мысалы, шаштың ұзындығы 30 см.Шаштың ұзындығы 65 
см қажет, бұл жағдайда бұранданың ұзындығы 39 см болады.Қысқа 
шаштардан өру кезінде ұштары шығады, өйткені трес пен иек 4 см қажет. 
Шаштың ұзындығы 26 см-ден үштан бір бөлігінен асатын шаш ұзындығы 
қалады; өрімнің қалған бөлігінде шаштың қысқа ұштары шығады. Мұндай 
жағдайларда дөңгелегі бар өрімдер жасалуы керек. Жабын – бұл ішкі қысқа 
шаштың бүкіл ұзындығын жабатын жоғарғы қабат. Дөңгелек үшін олар 
шашты 60-65 см ұзындықта алады. Шаштары қысқа, ал соққысы 39 см 
болатынына қарамастан, қысқа шаштың ұштары шықпайды. Өрімге 90 г шаш 
алынады. Оның ішінде бір шинаға 60-65 см ұзындықтағы 30 г шаш қажет, 
қалған 60 г шаштың ұзындығы 30 см. Шаштардың барлығын бірдей етіп үш 
талға бөлу керек. Әрбір өрімке арналған шиналар 10 г шаштан жасалған. 60 г 
қысқа шаштан әр өрімке 20 г қажет, өрімдер гофрленген шаштардан 
жасалады. Шашыңызды қысудың екі әдісі бар: ыстық және суық. Суық 
әдіспен шаштың жартысы кішкене өрімдерге өріледі. Егер өру ұзын шаштан 
жасалса және оған 100 г шаш дайындалса, онда оларды жартысына және 
жартысына (50 г шашқа) бөліп, кішкене өрімдерге өріп, ыстық суға малынған 
және құрғатқан жөн. Кептіруден кейін өрімдерді шаштың ұшынан бастап 
үлкен шаш түйрегішпен немесе тарақтың ұшымен өру керек. Барлық өрімдер 
бұралмағаннан кейін, оларды тегіс шаштармен араластырып, үш жолға 
бірдей етіп бөлу керек. Гофрдің бұл әдісімен тіпті боялған шаштың түсі 
өзгермейді. Егер өру шинамен жасалса, онда шашты да кішкене өрімдерге, 
яғни шинаның шашының жартысына, ал қысқасының жартысына өреді. 
Кептіруден кейін өрімдер өрілмеген және дөңгелегі де, қысқа шаштары да 
аралас (гофрленген).
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Сіз сондай-ақ шашты үтікпен қысып тастай аласыз, бірақ егер шаш 
боялмаған болса ғана; боялған шаш қызыл түске боялған болады. Өрілген 
шошақ дымқыл майлыққа оралып, ыстық үтікпен екі-үш рет шошқа жалпақ 
бөлігінен өтеді. Шашты гофрмен гофрлеу кезінде боялған шаш қызыл түске 
ие болады. Гофринді шаш жанбайтын температураға дейін қыздырады. 
Шаштың жартысын гофрге салыңыз. Кішкене шашты алыңыз, оны басынан 
ұшына дейін қысыңыз.

Тресс үш рет ауысады.
Өтпелі кезеңнің бірінші түрі. Жабындыға 10 г шаш алыңыз. Бүкіл 

шина бір айналымда жоғарғы өрімнің астына салынған. Одан өрімнің 
құлағын қалыптастыру үшін ұзындығы 4-5 см (әрқайсысы 10-15 түк) жұқа 
бұрымның ұшының бөлігі қажет. Ұзындығы 10-12 см болатын шинаның 
барлық басқа түктері қалың өрімге тартылады. Бүкіл дөңгелектің ұзындығы 
бір айналымда 14-тен 17 см-ге дейін (2.29 сурет).

2.29- сурет. Жоғарғы өрімнің астына бір бұрылыста тартылу

Өтпелі кезеңнің екінші түрі. Қысқа шашты (20 г) орауыш өрімнің 
астынан екі айналыммен тоқиды. Бұл жағдайда кернеу 40-45 см ұзындықта 
қажет (2.30 сурет).

2.30 –сурет. Жабындымен бұрым үшін тресс

Өтпелі кезеңнің үшінші түрі. Соңғы 10 см өрім (қысқа шаштардан) 
- орамның өрімінің астындағы бір айналымда тоқу. Әр өрім өріміне 
барлығы 64-72 см қажет, өру негізінен оң және сол қолдардың индексімен 
және бас бармақтарымен жасалады. Екі қолдың қалған саусақтары шашты 
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қолдайды, оның ұшып кетуіне жол бермейді. Үстіңгі өрімнің астындағы бір 
айналымдағы кернеу бірнеше кезеңде жасалады.

Бірінші әдіс. Оң қолдың индексімен және бас бармағымен кардадан 
10-15 түкті жұлып алып, сол қолдың бас және сұқ саусақтарына 
ауыстырады. Осы саусақтардың көмегімен байлам ішкі жақтан созылған 
өрімдерге сол жақ тіректен 12-15 см қашықтықта қолданылады. Сонымен 
бірге сақалдың ұшы көтеріледі. Сол қолдың саусақтарымен бесінші 
техникамен сақалды бекітудің соңына дейін шаш орамасын ұстаңыз.

Екінші әдіс. Олар оң қолдың индексімен және бас бармағымен олар 
сақалдың ұшын жоғарғы және орта өрімнің арасына ұстап, өздеріне қарай 
тартады, дестені өрімдерге басады. Шаштың иегі де жоғары көтерілген.

Үшінші әдіс. Оң қолдың сұқ және бас бармағымен шаштың иегінің 
ұшын ұстап, үстіңгі және ортаңғы өрімдердің арасынан өзіңізге қарай 
тартыңыз. Осыдан кейін, олар шашты төмен түсіріп, барлық өрімдерге орап, 
сол қолдың саусақтарына жібереді. Шаш сақалының ұшы жоғары 
көтерілген. Осыдан кейін сіз дөңгелекті шашпен түзетуіңіз керек. Осы 
мақсатта олар оң қолдың саусақтарымен шаштың ұзын ұшын өздеріне қарай 
тартып, сақалдың оң жағындағы өрімдердің үстіне лақтырады. Оң қолдың 
индексімен және бас бармағымен шаштың ұзын ұшынан ұстап, оны 
жоғарғы және орта өрімдердің арасына қарай тартыңыз және ұзын ұшын 
төмен түсіріңіз.

Төртінші әдіс. Оң қолдың сұқ саусақтары мен бас бармақтары 
жоғарғы және ортаңғы өрімдердің арасындағы иегінің ұшын ұстап, өздеріне 
сүйрейді; иектің соңы жоғары көтеріледі.

Бесінші әдіс. Олар оң қолдың сұқ саусағымен төменгі өрімді 
төменнен ұстап, жоғары қарай өздеріне қарай көтереді, сол саусақ бірінші 
және екінші өрімдердің арасынан өткенше, шаштың ұшын ұстап, өрімдер 
арасына өздеріне қарай сүйрейді. Жоғарғы және ортаңғы өрімдер арасында 
орналасқан нобаймен түкті байлам шашты тырнақтан 10-12 см қашықтықта 
сол жақ тірекке жылжытады. Сақалдың шашын оң қолдың сұқ саусағымен, 
бас бармақпен өрімдер арасында ұстағанда, әрқашан шаштың бауын ұстап 
тұрыңыз. Дөңгелекті тартқан кезде, алғашқы өрім шаш шинаны тоқуды 
бекіту құралы ретінде қызмет етеді. Барлық шиналарды дөңгелекке тоқу 
кезінде бұл бекіту қажет емес. Төмендегі шаш орамдарын бір айналымға 
басқанда бірінші, екінші, үшінші, төртінші және бесінші тәсілдер 
қолданылады. Тек дөңгелекті шашпен бекітуге тыйым салынады.

Жабындының барлық шаштарын кернегеннен кейін, қысқа шашты 
кардқа салады, оны бір құлыпқа дайындайды, яғни 20 г шашты қылшықпен 
басады және төменгі өрімнің астына екі айналыммен тоқуға көшеді 
(бұйралар мен екі айналымда тоқу бөлігін қараңыз, орауыш өрімнің 
астында). Төменгі өрімге арналған бір бұрылыс кернеуі, екіншіден басқа 
әдістермен жасалады. Бұл өзгеріс шаштың сақалының ұшын ұстап, төменгі 
және ортаңғы өрімдердің арасына тартып, шаштың тоқымын өрімдерге 
тартып, басуында.
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Бір өрімнің кермегін жасап, оны төменгі өріммен бекітіңіз. Сол 
қолдың саусақтары тоқуды шаштың ұшы шықпауы үшін қолдайды. Оң 
қолдың саусақтарымен тіреуіштен төменгі қазықты алып, созылған 
өрімдерді жоғарыдан төменге ораңыз. Ілмек жасап, оны тартқышқа жақын 
жылжытыңыз. Сізге осындай 4-5 айналым қажет. Бекіткеннен кейін өрімдер 
бекітуге жақын кесіледі. Тоқудың басында жабындыдан шегініп, 10-12 см 
ұштарын қалдырып, өрімдерді кесіңіз.Тоқу екінші және үшінші өрімдерге 
де жасалады. Осыдан кейін олар оларды орап бастайды. Бұл жағдайда 10 см 
тоқыманың ұшы 5 см жіпке бір бұрылыспен, 40-45 см тоқым 26 см жіпке екі 
айналымға, ал дөңгелектің 15-17 см жібіне 8 см оралады. Барлығы 
түйреуіштер 39 см, ал шаштың ұзындығы 26 см, өру ұзын шаштардан 
жасалған жамылғымен ұзындығы 65 см болады.

Шілтер екі жолмен айналуы мүмкін.
Бірінші және ең жақсы нұсқа – әр өрімнің өзіндік саңылаулары 

болады және қаласаңыз, оларды бөлуге болады. Осылайша, бір, екі және үш 
өрімдерді, яғни қиғаштарды қолдануға болады (2.31 сурет).

2.31- сурет. Тоқуды өрімге айналдыру машинасын қолдану

Екінші нұсқа — бұл барлық үш өрімнің бір қабағы болған кезде. 
Бұл жағдайда енді бір тізбекті екіншісінен бөлу мүмкін болмайды. Сіз тек 
үш өрімді де тіге аласыз. Өрімді орап жатқанда, бірінші нұсқаға сәйкес, 
ұзындығы 50 см шілтерді алып, өрімнің ұшын 40 см ұзындықта қалдырып, 
оны өрім машинасына бұрап бекітіңіз, егер бұрау машинасы болмаса, сіз 
дұрыс тіректі пайдалана аласыз. Мұны істеу үшін сіз ағаш бұйралағыш 
немесе таяқшаны алып, жіпті керілгенге арналған өрімдермен бірдей етіп 
ораңыз, сымның ұшын ұзындығы 40 см қалдырыңыз, сымның бұл ұшы 
бөлгішке арналған тесіктен сыртынан өтіп, өзіңізге қарай тартылуы керек. 
Сізге шаштың түсінің жібін инеге салып, оны екіге бүктеп, соңында түйін 
байлап қою керек. Тоқымның ұшын баудың ұшына тігіп, шаш төмен түсетін 
етіп жасаңыз. Тармақ кез келген тарақ кезінде одан түспеуі үшін шнурға 
мықтап тігілген болуы керек (2.32 сурет).
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2.32 –сурет. Тоқуды тіреуіштің көмегімен өрімке бұрау

Тоқуды жіпке тіккеннен кейін орауға кірісуге болады. Бұл жағдайда 
шнурға тігілген өрімнің ұшын сол қолыңыздың индексімен және бас 
бармағымен мықтап ұстауыңыз керек; оң қолыңыздың сұқ саусағымен 
машинаны айналдыра бастаңыз, бұйралағыш немесе сым бұралғанша 
өзіңізден алыс, жоғарыдан төмен қарай жабысыңыз. Осыдан кейін, оң 
қолыңыздың бас бармақ және сұқ саусағымен жіпке тігілген өрімнің басынан 
ұстап, өрімді шнур бойымен төменнен жоғары айналдыра бастауға тура 
келеді. Бұл жағдайда 10 см өрімді бір айналымда мықтап бұрап алу керек.

Трессті 40-45 см шнурдың 26 см-ге бұрап тұратындай етіп созып, екі 
айналымға бұраңыз. Тоқуды орау кезінде шнурдың жақсы бұралуын 
қамтамасыз ету қажет. Мұны істеу үшін оны жиі бұрау керек. Бұранданың 
39 см болатындығына байланысты (бұл үлкен бұранда деп саналады), 
кернеу сымнан төмен түспеуі керек. Осы мақсатта өрілген тоқуды өрімке 10 
см сайын өріммен тігу керек. Қалың тартқыштың қақпағын мықтап бұрап, 
дөңгелектің жіңішке кермегіне дейін созыңыз. Дөңгелекті оған бұрап, сізге 
қос өріммен ине алып, кергішті жіпке мықтап тігу керек.

Осыдан кейін, сіз сымды саңылауға арналған өрімдермен орауға кірісе 
аласыз. Ол үшін кермеге тігілген өрімдерді оң қолыңыздың сұқ және үлкен 
саусағыңызбен ұстап алуыңыз керек, сол қолыңыздың саусақтары бұралған 
өрімді сізден сағат тілімен, жоғарыдан төмен қарай бұраңыз. Шілтерді 
өрімдермен мықтап орау керек, өрімнен өрімге дейін. Осылайша, сіз 3 см 
шнурды орап алуыңыз керек. Осыдан кейін, жіпті инемен ораңыз, оларға 
оралған өрімдердің соңында, содан кейін жайылған тоқыманың жіңішке 
қақпағының астында тесіп, оны өріммен бірнеше рет бекітіңіз. Ешбір 
жағдайда сіз өрімді үзбеуіңіз керек. Жіпті бекітілген құлаққа жақын кесу 
керек. Сымның ұшын саңылауға өткізіп, оны тірекке жақындатыңыз. 
Осыдан кейін, шинаның көмегімен құлақтың дизайнымен жүріңіз. Мұны 
істеу үшін дөңгелекті оң қолыңыздың саусақтарына, ал сол қолыңыздың 
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саусақтарыңыздағы жара өрімдерін алып, құлақты дөңгелектермен мықтап 
орап жалғастырыңыз. Дөңгелек таусылып біткен кезде, ілгекті дөңгелектің 
басында қалдырылған өрімдердің ұштарымен орап, матаның ілмекке 
ауысуын өрімдермен толтырыңыз. Осыдан кейін ине мен өрімді алып, оның 
әдемі дизайнына қол жеткізіп, саңылауды өріммен орауды жалғастырыңыз 
(2.33 сурет).

2.33 –сурет. Тресс жабынымен бұрым құлақшасының сәнделуі

Кірпікті қалыптастырғаннан кейін, оны бұрандалы өрімдер 
басталмас бұрын, бұрандалы өрім арқылы инемен тесіп, содан кейін инені 
өрімнің құлақшасына тесу керек. Сондықтан екі рет қайталаңыз. Осыдан 
кейін, тоқудың тізбегін тесіп, саңылаумен өткізіңіз. Осы бекітуден кейін 
өрім кесіліп, өрім таралады. Үш өрім жасап, шаш қыстырғышты үш құлаққа 
салыңыз немесе құлақ арқылы өрім өткізіп, үшеуін байлап қойыңыз. 
Тоқымдарды екінші нұсқа бойынша орау кезінде бір құлаққа үш өрім 
жасалады. Қақпақ бір өрімге арналған (жоғарғы өрімнің астында бір 
айналымда 5 см жұқа тресс). Қалған екеуі үшін жіңішке тресстердің 
өрімдері 2-3 см-де жасалады, өрімдер бірінші нұсқадағыдай оралады, тек 
кішкене дөңгелегі бар алғашқы екі өрім. Осы екі өрімнің бүкіл дөңгелегі 
оралып, шнурға тігіледі, содан кейін ұзындығы 1 см ұзындықта қалады, 
содан кейін үшінші өрім дөңгелекке дейін оралады. Дөңгелекке дейін 
оралған протектор жіпке тігіліп, екінші өрім ұзындығы 1 см болатын жіптің 
ұшына мықтап тігіледі, содан кейін тігілген өріммен бір рет оралады: 
шинамен және үшінші өріммен тігіледі. Осыдан кейін олар жіпті  бірінші 
нұсқадағыдай жасалған көзге арналған өріммен орай бастайды. Өрімнің 
құлағын өрімдермен емес, шаштармен безендіруге болады (2.34 сурет).
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2.34- сурет. Бір құлақшамен үш бұрымды өрім

Алты өрімді өру. Мұндай өрімді құлақшалары жоқ бөлек 
өрімдерден жасайды және олар жіптің ұшын мата негізіне тігілген 
ұзындығы 0,5 см қалдырады. Өрімдердің ұзындығы 30-дан 35 см-ге дейін.

Құлақтың орнына арнайы құрылғы жасалады. Ұзындығы 5-6 см 
серіппені алып, тістеуіктермен түзетіңіз. Серіппенің ұштары блокта 
қайралып, оларға оқшаулағыш лента салынып, үстіне өрілген шаштың түсті 
жібек лентамен қапталған. Таспаға өрімге өрілген алты өрім тігіледі (2.35 
сурет).

    2.35 –сурет. Алты өрімді өру

Өрімдер мен өрімдерді тігу шаштараз бастаушылар үшін өте қажет. 
Жоғары шаш үлгісін киетін, бірақ өз шаштары жеткіліксіз әйелдер шаштың 
алдыңғы қабатын 5-6 см бөліп, ортасына жасанды талшықтар салып, шашқа 
сән береді. Шаштараз осындай тегіс тоқуды өрімнің қалыңдығы үшін жасау 
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керек. Өрімнің ұзындығы әртүрлі – 15-тен 20 см-ге дейін; бұл жағдайда 
шаштың ұзындығы 30-дан 35 см-ге дейін болады. Кекілдің тартылуы 4-5 см 
қажет болады. Нәтижесінде дайын өрімнің шаш ұзындығы 26-30 см 
болады.Толқындарды суық етіп бұйралауға арналған өрім бұйра шаштан 
жасалған. Мұндай шаштарда оқушыға суық сәндеуді және толқындардың 
бағытын игеру оңайырақ. Ұзын шашта сіз сәнділікке қысқа шашты 
қосуыңыз керек. Толқындарды зерттеу кезінде өрім шиеленіспейді және 
оны тарау оңай. Міне мысал: сізге бір иірімге 40 г шаш қажет. Оларды 
келесідей етіп тарату керек: 20 г шаш - ұзындығы 30-35 см, 10 г - әрқайсысы 
25-30 см және әрқайсысы 10 г - 20-25 см. Сонымен қатар бұйра шаштардан 
қысқа шаштар қосып киюге арналған. Өрімнің ені мен ұзындығы тапсырыс 
берушінің қалауымен сәйкес келуі керек. Толқындарды ыстық әдіспен 
(қысқышпен) бұйралауға арналған өрімдер тегіс шаштардан жасалуы керек. 
Бірінші жағдайдағыдай, оқушыға ыңғайлы болу үшін, оларға шаштың 
белгілі бір мөлшерін қосу керек, сонда олар шатаспайды және оларды тарау 
оңай болады. Шаштың ұзындығы суық бұйраланған толқындарды зерттеуге 
тең. Тресс тегіс болуы керек. Үстіңгі өрім үшін өрімнің ұзындығы бойынша 
бір жоғарғы жолақ үшін тартқыш жасалады.

Қалған жолақтар үшін ол орамның жібінің астында бір айналымда 
жасалады. Өрімдерге арналған кернеу өрімнің қақпағы сияқты жасалады. 
Айырмашылық мынада: өрімдерге арналған протектор төменгі өріммен 
оның жолағының басында және соңында бекітіледі. Өрімнің ұзындығы 3-4
жолақ басылады. Өрімнің ұзындығындағы бір жолақты тоқуды аяқтағаннан 
кейін, ол төменгі өріммен 3-4 рет бекітіледі, содан кейін келесі өрім жақын 
басылады және т.с.с. Ұзындықтың барлық 3-4 өрімін кернегеннен кейін 
өрімдерді алдымен өру жолағынан бұрын, содан кейін соңғы жолақтың 
соңында кесіңіз. 

Құлып тігу – жоғарғы өрімнің астындағы өрудің бірінші жолағын 
құлыпты тігу алдында жалпақ қысқышпен немесе ыстық үтікпен баптау 
керек. Қысқыш пен темірдің температурасы шаш жанбайтындай болуы 
керек. Тігу келесідей басталады: оның екінші жолағының төменгі өрімі 
өрімнің соңғы жолағының жоғарғы жібіне тігіледі. Бұл жағдайда тресстің 
иектері тігілген өрімдердің ішінде болуы керек. Сонымен, төменгі өрімке 
төменгі өрімнің астына басылған өрімнің барлық өрімдерінің үстіңгі 
өрімдерін бірізді етіп тігіңіз. Осыдан кейін, тігілген өрім жоғарғы өрімнің 
астына басылған өрімнің бірінші жолағымен жабылған. Тегіс тігілген өрім 
алу үшін оны баптау керек.

2.8. Бұйымдарға күтім жасау

2.8.1. Постижер бұйымдарын күту түрлері мен ережелері

Табиғи және жасанды шаштардан жасалған бұйымдарды күтуге 
тазалау, жуу, бояу, пермь, кесу, сәндеу және сәндеу кіреді. Шашты емдеудің 
белгілі бір процесін бастағанда, ең алдымен шаштың құрылымы мен 
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сапасын, сонымен қатар оның табиғи немесе жасанды екенін анықтау қажет. 
Бұл өте маңызды шарт, өйткені табиғи және жасанды шаштардан жасалған 
бұйымдар әртүрлі тәсілдермен өңделеді. Жұмыстан кейінгі өнімді өңдеудің 
кез-келген түрінің бірінші кезеңі – тарау болып табылады.

Постижердің бұйымдарын тарау – күңгірт шаш әртүрлі 
операцияларға кедергі келтіреді. Мысалы, бұйралау кезінде сіз шашты тез 
және дұрыс ажырата алмайсыз, ал бояған кезде шаштың ұштарындағы 
бояғышты тараңыз. Шашты тарау кезінде олар параллельді позицияға қол 
жеткізеді және сонымен бірге шаш ұзындығының біркелкілік дәрежесін 
анықтайды. Шаштың параллельдігі – бұйралағыштарға, бигудилерге және 
т.б. орау кезіндегі негізгі талаптардың бірі. Кез-келген емдеу түрінің соңғы 
нәтижесі көбінесе шаштың дұрыс бағытына байланысты. Шаштың тегіс 
дәрежесі одан әрі қырқу үшін маңызды. Тарамас бұрын, позаның өнімдері 
бас формасында түйреуіштермен күшейтіледі. Әдетте шашты пішінге бес 
нүктеде бекітеді: екеуі, монтурдың мойын аймағының бүйірлерінде 
түйреуіштермен. Шашты пішінде нығайтқаннан кейін, мата шаштары 
бөліктерге бөлінеді. Шаштар неғұрлым шиыршықталған болса, соғұрлым 
щетка аймағы аз болуы керек. Шаш төменгі жақтардан тарай бастайды, бұл 
кезде металл тістері бар щетканы қолданады. Әр бөлімді мұқият тарағаннан 
кейін, бүкіл шашты тарата бастаңыз. Тарау кезінде шашты шамадан тыс 
(әсіресе жасанды) тартып алмауға абай болу керек, өйткені оны созғаннан 
бастап бұйраланған формасы жоғалады. Сонымен қатар, егер шашты қатты 
тартып алса, монтюраның матасы жыртылуы мүмкін, бұл қолайсыз болады. 
Тазалау туралы толығырақ ақпаратты 2.4.3 бөлімінен табуға болады. 
Париктерді жуу және тазарту кезінде үш мақсат көзделеді: гигиеналық – шаш 
пен монтураның кез-келген кірін кетіру; – дайындық – шаштың 
қабыршақталған қабатын жұмсарту. Жуу табиғи және жасанды шаштардан 
жасалған барлық өнімдерге қатысты екендігі түсінікті. Жуу үшін жұмсақ 
немесе қатты су пайдаланылатынын ескеру керек. Судың кермектігі әдетте 
шартты өлшем бірліктерімен – қаттылық дәрежесімен белгіленеді. 
Градуирлеудің неміс, француз, ағылшын және басқа да жүйелері бар. Біздің 
елде судың кермектігі, әдетте, неміс жүйесінің дәрежелерінде көрінеді, оған 
сәйкес бір қаттылық дәрежесі 1 литр суда 0,01 г CaO (кальций оксиді) 
құрамын білдіреді.

Кермек су – бұл көбінесе құдықтардан немесе табиғи көздерден 
келетін су; жұмсақ – жаңбыр мен қар. Табиғи және жасанды шаштардан 
жасалған бұйымдарды жуу үшін минералды тұздар аз еритін су ғана қолайлы 
болады, яғни жұмсақ су. Әсіресе әлсіз және жұқа шашты жұмсақ сумен, 
сондай-ақ бірнеше рет химиялық заттардың әсерінен қатты зақымдалған 
шашты жуған жөн. Өнімді жуар алдында қатты суды қайнатады 
(жұмсартады), онда еріген минералды тұздардың көп бөлігі ыдыстың 
қабырғаларына қабыршақ түрінде орналасады немесе оған сода қосылады (1-
2 литр суға - 1-2 шай қасық ас содасы)... Жөндеушіде жасалған шашты 
немесе шашты басқа заттармен емдеудің бастапқы кезеңі шаш пен 
монтураны тазарту болып табылады. Өнім иесінің күнделікті шаңнан 
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тазартуы мен монуреттің таза күйінде сақталуын ажыратыңыз; тазалауды 
кәсіби компилятор немесе шаштараз жүргізеді. Парик монюрасын тазартуды 
бастамас бұрын, сіз оның қандай материалдан жасалғанын анықтауыңыз 
керек. Егер жөндеуші серпімді болса, онда оны қалыпқа салмастан сумен 
және сусабынмен тазартады. Мақта тюль монтюрасы алкогольмен 
тазартылады. Ол үшін шашты ішке айналдырып, формаға кигізіп, үстіне 
күшейтеді. Бұл шарт міндетті болып табылады, өйткені егер сіз өнімді 
қалыпқа салмасаңыз, монтаж кішіреюі немесе өзгеруі мүмкін, нәтижесінде 
өнім бүлінеді. Содан кейін монтаждың ластанған аймақтары ішімдікке 
батырылған ысқышпен сүртіледі. Бұл жағдайда ішімдіктің шашқа түспеуін 
қамтамасыз ету керек, әйтпесе ол бүлініп, икемділікті жоғалтады. Жасанды 
шаштан жасалған бұйымдарды ішімдікпен тазалау ұсынылмайды. Осы 
затпен жұмыс жасағанда өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау керек. 
Жөндеушіні тазалағаннан кейін, олар шашты жууға кіріседі. Парикті 
қалыптан шығарады, алдыңғы жағына бұрады, қайтадан қалыпқа кигізеді 
және бес түйреуішпен бекітеді: екеуі жатыр мойнында және біреуі маңдайда. 
Содан кейін шашты өрімдердің ұштарынан бастап щеткамен мұқият тарайды. 
Тарақты қолдану ұсынылмайды. Бұл, әсіресе, шашты негізге бекіту әдісімен 
жасалынған шаштарға қатысты, өйткені тарауға бекітілген түйіндерді 
тарақпен тарағанда аударып, шешуге болады. Әдетте шашты арнайы ыдыста 
жуады. 2-3 литр жылы суға (шамамен 30 ° C) 15-20 мл бейтарап сусабын 
қосып, көпіршікті көпіртіңіз. Шашты арнайы щеткамен жуған дұрыс. Мұны 
істеу үшін шашқа сабынды көбік жағып, монтюрадан өрімнің ұшына дейін 
щеткамен қимылдар жасаңыз. Жуған кезде, сығып алмаңыз және 
шашыңызды ысқыламаңыз, себебі ол шатасып кетуі мүмкін. Жуғыш 
ерітіндіге 2-3 см³ аммиак қосқан жөн. Көбікті алып тастаңыз және өнімді 
монюрден шаштың ұшына дейін ағып кетуі үшін ағын сумен шайыңыз.

Жуғаннан кейін табиғи шаштан жасалған өнімдер қоректік 
майлармен, ал жасандылардан – антистатикалық агентпен өңделеді. Табиғи 
шашты емдеу үшін әдетте бальзамдар, арнайы маскалар немесе май 
негізіндегі препараттар қолданылады. Шашқа аз мөлшерде бальзам 
қолданғаннан кейін, оларды щеткамен мұқият тарау керек, сонда бальзам 
шашты жақсы орап, олардың терең қабаттарына енеді. Табиғи шаш өнімдерін 
маска немесе шаш кондиционерімен де емдеуге болады. Ол үшін жуылған 
шашқа 10-25 г композицияны жағып, оларды жеңіл щеткамен тараңыз және 
оларды 15 минут ұстаңыз. Осы уақыт ішінде композиция шашқа жақсы 
сіңеді. Содан кейін шашты сүлгімен жауып, кептіру керек. Жуғаннан кейін 
жасанды шаш өнімдерін антистатикалық агентпен өңдеу керек (300 см³ жылы 
су үшін, 10-15 г антистатикалық агент үшін). Антистатикалық агент тұнба 
толығымен жоғалып кеткенше суда ериді. Содан кейін шашты қалыптан 
алып, оны дайындалған ерітіндіге абайлап түсіріңіз. 2-3 минуттан кейін өнім 
ерітіндіден шығарылады, артық ылғалды шайқайды, сүлгімен сүртіліп және 
бөлме температурасында кептіріледі. Жасанды шаштан жасалған 
бұйымдарды дымқыл болған кезде тарауға болмайды.
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Шаш қию шаштараз бизнесінің негізі болып табылады, өйткені 
дұрыс орындалған шаштараз қазірдің өзінде әдемі шаш үлгісі болып 
табылады. Бұл танымал шындық тапсырыс берушітерді кесу кезінде 
қолданылатын барлық тәсілдермен өңделетін табиғи және жасанды 
шаштардан жасалған өнімдерге толығымен қатысты. Жалғыз ерекшелік –
шашқа арналған бұйымдар қайшымен қиылмайды, бірақ осы мақсаттар үшін 
қарапайым және жұқаратын қайшылар, сондай-ақ қауіпсіздік пен қауіпсіздік 
ұстара қолданылады. Тұтынушының басты талабы – бұл шаштың табиғи 
көрінісі. Жақсы жасалған шаш қию өнімнің жоғары сапасымен қатар осы 
тапсырмаға ықпал етеді. Әдетте, шашты адамның бетіне сәйкестендіру үшін 
қосымша шаш қию қажет, соның арқасында париктің дизайны тапсырыс 
берушінің қалауы мен талғамына сәйкес аяқталады.

Табиғи шаштан парикті қию шашты өрімдерге бөлуден басталады. 
Шаш сумен алдын ала суланған. Парик пішінге қойылып, түйреуіштермен 
бекітіледі. Париктің контурлы өрімдері еркін күйде қалады, қалған өрімдер 
қысқыштармен бекітіледі. Осыдан кейін олар шаштың өрімдерін ұстарамен 
жұқарта бастайды. Ұстара монтюр сызығынан өрімдердің ұштарына дейін 
жүргізілуі керек. Жұқарғаннан кейін өрімдердің ұштары біркелкі емес болып 
қалады, шаш жұмсақ толқынмен түседі. Шаш табиғи және пластикалық 
көрініске ие болады. Қажет болса, шаш қайшымен кесіледі.

Парик шығаратын кейбір еуропалық фирмалар тек өрімдерді ғана 
емес, сонымен қатар трестің бастарын да монтюрдің түбіне жабысып қалмас 
үшін кесуді ұсынады. Ол үшін париктің шашы өрімдерге бөлініп, өрімдерді 
трестің төменгі қатарынан бастайды. Шаштың бастарын кесіп тастағаннан 
кейін, қалған шашты жұқарта бастайды. Жартылай шарлар басына театр 
лакпен немесе жабысқақ сылақпен жабыстырылады және шашты тапсырыс 
берушінің жеке шаштарына реттейді. Жасанды шаш өнімдері әдетте ұқсас 
әдістермен кесіледі, бірақ шаш сумен суланбайды. Барлық шаштар –
ұстарамен шашты жұқарудан бастап, қайшымен түпкілікті аяқтауға дейін –
құрғақ шашқа жасалуы керек.

2.8.2. Постижер бұйымдарын бояу технологиясының ерекшеліктері 
табиғи және жасанды шаш

Дайын постижер өнімдерінің шаштарын бояу ұсынылмайды. Сонымен 
қатар, жасанды шаштан жасалған бұйымдар мүлдем боялмайды 
(синтетикалық талшықтан жасалған бұйымдарды қоспағанда — лафин). 
Алайда, төтенше жағдайда табиғи шаш өнімдерін бояуға болады. Рас, 
бояғышты шашқа ең мұқият және білікті қолданған кезде де оның бір бөлігі 
міндетті түрде жөндеушіге түсетінін және жөндеушінің сыртқы түрін 
бұзатын бояудың өшпейтін тамшылары қалатынын есте ұстаған жөн. Жеңіл 
жөндеушілердегі бояу тамшылары әсіресе байқалады. Сондықтан, өнімді 
бояудан бұрын тапсырыс берушіге бұл туралы ескерту қажет. Табиғи шаш 
өнімдері тек пішінде боялуы керек. Ол үшін төрт негізгі топтың кез-келген 
бояғыштарын қолдануға болады: түссіздендіру; шаштың кератинімен 
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әрекеттескенде химиялық реакцияға түсетін химиялық; тоналды сусабындар 
(сарыға қарсы); табиғи өсімдік тектес (хина, басма және т.б.), бояуға болатын 
шашты зарарсыздандырудың қажеті жоқ, өйткені сутегі асқын тотығымен 
өңделген кезде олар дезинфекцияланады. Шашты зарарсыздандырудың 
көптеген жолдары бар. Олардың бірі келесідей: әр 200 г шаш үшін сізге 50 г 
сұйық сабын немесе сусабын және 1 литр жылы суға 30 г сода кіретін 
композицияны дайындау керек. Егер дезинфекциялануы керек шаштың 
мөлшері көрсетілгеннен көп немесе аз болса, онда сәйкесінше ерітіндіге 
кіретін компоненттердің санын өзгерту керек. Шаш дайындалған 
композицияға 2 сағатқа түсіріледі, содан кейін олар ерітіндіден алынып, 15-
20 минут таза суда қайнатылады. Осыдан кейін шашты сумен мұқият жуады, 
оған бейтараптандыру үшін сірке қышқылы қосылады, сығылады және 
кептіру камерасына салынады. Өрімдерді біркелкі кептіру үшін шашты жұқа 
қабатпен камераға салу керек. Кептіру 60-70° C температурада 3 сағатқа 
созылады. камерадағы температура режимі тұрақты болуы үшін кептіру 
шкафының есіктерін жиі және ұзақ уақытқа ашу ұсынылмайды.

Шаштың түсі. Шашты ағарту, оны белгілі бір тон тереңдігіне дейін 
жеңілдету немесе пигментті аздап ағартумен қабық қабатын босату үшін 
әртүрлі ағартатын препараттар, атап айтқанда сутегінің асқын тотығы 
қолданылады.

Сары шаш – бұл пигменттің толық түсі. Қазіргі уақытта кез-келген 
шаштың пигментін толығымен өзгерте алатын жеткілікті тиімді дәрілер жоқ. 
Табиғи түрде жеңіл шаштар, яғни шашыраңқы деп аталатын пигмент басым 
болатын шаштар мұндай өңдеуге басқаларға қарағанда жақсы қарыз береді.

Дәнді пигменттері бар шашты ағарту қиын. Бұл топқа қызыл-қоңыр 
және қара шаштар жатады. Қара түсті шаш, сутегі асқын тотығымен әсер 
етсе, каштанға айналады, ол одан әрі ақшылданып қызылға айналады.

Сутегі асқынымен өңдегенде қызыл түсті тондардың шашы жеңілдейді, 
бірақ, әдетте, қызыл реңкті толығымен алып тастау мүмкін емес. Мұндай 
шаштар тек «қызыл сары» тонға өзгереді.

Сіз сутектің асқын тотығымен шаштың зақымдану қаупі туралы үнемі 
есте ұстауыңыз керек, өйткені сутегі асқын тотығы максималды рұқсат 
етілген концентрациямен ақшылдау үшін қолданылады.

Ағарту операциясы шаштың түсін түпнұсқадан жеңіл етуге мүмкіндік 
береді және тәуелсіз ретінде ғана емес қолданылады. Кейде шашты ағарту 
бояу операциясының бөлігі болып табылады. Бұл ағартудан кейін шаштың 
жақсырақ боялатындығымен түсіндіріледі, ал алынған түс табиғи табиғи 
реңктерге ие болады. Бұл жағдайда шашты ағарту операциясы дайындық 
болып табылады.

Айта кету керек, ағартудан кейін сұр шаш әлі де ерекшеленеді. 
Сондықтан, сұр шашты әдетте бояудан бұрын ғана ағартады.

Мүйізді (қабыршақты) қабатты қопсыту бояу бөлшектерінің шаштың 
терең қабаттарына жетуін жеңілдетеді.

Шашты ағарту үшін әдетте 20-30% концентрациядағы сутегі асқын 
тотығы қолданылады, оны пергидрол (тотықтырғыш эмульсиялар) деп 
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атайды. H2O2 сутегі асқын тотығының бір молекуласы екі оттегі атомынан 
және екі сутегі атомынан тұрады. Бұл өте нәзік қосылыс, ол жарықтың 
немесе жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ сілтімен әрекеттескенде 
О атомдық оттегіне және Н2О суына тез ыдырайды. Бұл пигменттің 
түссізденуінде және шаштың сыртқы қабыршақты қабатын босатуда белсенді 
агент болып табылатын атомды оттегі.

H2O2-ны тез ыдыраудан қорғау үшін оның құрамына тұрақтандырғыш 
заттар қосылады. Әдетте мұндай зат әлсіз қышқыл, мысалы, ортофосфор. 
Өздеріңіз білетіндей, қышқыл ерітінділері олардағы бос оң зарядталған сутегі 
иондарының болуымен сипатталады Н+; артық сутегі иондары және сутегі 
асқын тотығының ыдырауына жол бермейді. Бірақ тұрақтандырушы заттар 
ыдырау процесін толығымен тоқтата алмайды. Сондықтан, сутегі асқын 
тотығын сақтау кезінде келесі шарттарды сақтау қажет: тығыны кептелген 
қара ыдысты қолдану, ыдыстың жарылуын болдырмау үшін оны көлемнің 
4/6 аспайтын мөлшерде толтыру; салқын қараңғы жерде сақтау.         

Шашты сутегі асқынымен өңдеуде оның ыдырау реакциясын тездетуге 
көмектесетін белсенді заттар үлкен рөл атқарады.

Белсенді зат ретінде аммиак қолданылады, ол сілтілік болып табылады. 
Сілтілік теріс зарядталған гидроксил иондарының ерітіндісіндегі артық 
болуымен сипатталады. Сілтіні сутегі асқын тотығының ерітіндісіне енгізген 
кезде ерітіндідегі қышқыл бейтараптандырылады. Әрбір теріс зарядталған 
гидроксил ионынан OH - және оң зарядталған сутегі ионынан H + су 
молекуласы түзіледі: 0H+H+ = H2О. Осы реакция нәтижесінде сутегі асқын 
тотығы атомы оттегі мен суға тез ыдырайды: H202=H2O+O.

Бұл жағдайда ерітінді температурасының күрт жоғарылауы байқалады. 
Реакция соңында сутегі асқын тотығының атомдық оттегі мен суға ыдырау 
жылдамдығы жоғары, өйткені температураның жоғарылауы химиялық 
реакция жылдамдығының жоғарылауына ықпал етеді.         

Ерітіндіде температураның өздігінен жоғарылауы жүретін химиялық 
реакцияны экзотермиялық деп атайды. Ерітіндідегі температура төмендейтін 
химиялық реакцияны эндотермиялық деп атайды.

Эндотермиялық реакцияның мысалы ретінде гидропириттің суда еруі 
болып табылады. Гидропирит – сутегі асқын тотығы мен карбамидтің құрғақ 
қоспасы. Әдетте бұл таблетка түрінде келеді. Бір таблетка гидропиритті 1 мл 
суда еріту нәтижесінде 1 мл 30% сутегі асқын тотығы алынады.

Сутегі асқын тотығының ерітіндісіне аммиак қосу атомдық оттегінің 
эволюция жылдамдығын арттырады, бірақ аммиак мөлшерін бақылау керек. 
Шамадан тыс мөлшерде аммиак қосылған кезде температураның едәуір 
жоғарылауымен бірге ерітіндінің күрт көбіктенуі пайда болады. Бұл шешім 
шашты емдеуге жарамайды. Егер сутегі асқын тотығына аммиак қосылмаса, 
онда атомдық оттегі эволюциясы реакциясы өте баяу жүреді, бұл ағарту 
процесі үшін де қолайсыз.

Шашты ағартуға арналған композиция дайындау үшін 30% сутегі 
асқын тотығының әрбір миллилитріне бір тамшыдан 3% аммиак қосқан жөн. 
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Егер 3% аммиак болмаса, онда сіз 25% (аммиак) пайдалана аласыз, бірақ 
дозаны сәйкесінше азайту шартымен.

Аммиактың орнына аммоний бикарбонатын немесе аммоний 
бикарбонатын NH4CO3 қолдануға болады. Бұл препарат көмірқышқыл 
қышқылы және аммиак тұзы болып табылады, ол қарапайым ас тұзына 
ұқсайтын ақ кристалдар түрінде болады. Ол сутегі асқын тотығының 
ыдырауын тежеуге қабілетті, сондықтан реакция аммиакты қолданған 
кездегідей күшпен жүрмейді. Сонымен қатар, аммиак бикарбонатының 
аммиакпен салыстырғанда тағы бір маңызды артықшылығы бар: оны 
қолданған кезде шашқа тән табиғи қызыл түстер алынады, аммиак 
құрамымен нақтыланған.

Шашты ағартуға арналған құрамда аммиак бикарбонаты аммиакқа 
қарағанда көп мөлшерде енгізіледі. Шаштың қасиеттеріне және алынған 
соңғы түске байланысты аммоний бикарбонатының мөлшері әртүрлі болуы 
мүмкін. Оның 500 - 600 мл ерітіндіге ең жоғары мөлшері 10 г құрайды.

Қазіргі уақытта жоғары тиімді құрал «Блондоран» (шашты ағартуға 
арналған ұнтақ) шаштараз салондарында да, кейінгі өндіріс орындарында да 
шашты ағарту үшін кеңінен қолданылады. Бұл препарат керемет 
жарықтандырғыш әсерге ие. Оның құрамында шаштың сапасын сақтайтын, 
сондай-ақ атомдық оттегі эволюциясының біркелкі реакциясына ықпал ететін 
заттар бар.

Өндірістен кейінгі кәсіпорындарда шашты ағартқан кезде, бұл 
операцияны шаштараз салонында жүргізгеннен гөрі төмен концентрациядағы 
композициялар қолданылады (әдетте 2 - 4%). Бұл пост – өндірістегі ағартуға 
көп уақыт жұмсауға болатындығымен түсіндіріледі. Сонымен қатар, баяу 
ағарту процесі шаштың құрылымы мен сапасына аз зиян келтіреді, 
сондықтан жақсы өнім алуға мүмкіндік береді.

Өндірістен кейінгі цехтарда ағарту процесі шикізаттың сапасына, 
сондай-ақ шаштың сол немесе басқа түрін алуға ұмтылысына байланысты 
бірнеше кезеңге бөлінеді (әдетте екіден үшке дейін немесе одан да көп).

1 кг шаштың түсін кетіру үшін шамамен 3 литр композиция қажет. Бұл 
мөлшер шаштың барлық өрімдерін біркелкі сулауға жеткілікті, сондықтан 
композицияның бір бөлігі әлі де қалады.         

Біз 3% қышқылдандырғышты алып, оны арнайы ваннаға құйып, содан 
кейін басқа компоненттерді қосамыз: 100-150 г «Блондоран» (шашты 
ағартуға арналған ұнтақ) және 50 г сұйық сабын немесе рН 5,5 болатын 
шампунь. Сабын мен сусабын беттік белсенді заттар болып табылады және 
жақсы сулану қасиеттеріне ие. Бұл сапаның шаштың ішіндегі біркелкі 
сулануы және, тиісінше, біркелкі ағаруы үшін үлкен маңызы бар.

Композицияны мұқият араластырып, шаштарын бір бағытта бір 
бағытта бастарымен біркелкі батыру керек. Әрбір өрімді композициямен 
бірнеше рет батыру және сығу арқылы мұқият сіңдіру керек, содан кейін 
ваннаның түбіне салыңыз.

Емдеудің бірінші кезеңінде шаштың әсер ету уақыты – 4 сағат, 
көрсетілген уақыт өткеннен кейін, шашты ерітіндіден алып, біраз уақытқа (2 
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сағаттан кем емес) суық сумен басқа ваннаға қою керек. Егер қажет болса, 
шаштың өрімдерінің суық суға «демалу» уақыты келесі жұмыс күніне дейін 
ұзартылуы мүмкін. Шашты мұқият қарап шыққаннан кейін қажетті өңге ие 
болған өрімдерді одан әрі өңдеуден алып тастау керек.

Түссіздіктің екінші кезеңі сол ваннада жалғасады, оған қосымша 200 
мл 3% тотықтырғыш эмульсия (тотықтырғыш), 100 г «Блондоран» және 50 г 
сабын ұнтағы қосылады. Композицияны мұқият араластырғаннан кейін, сіз 
оған шаштың өрімдерін салып, оларды 4 сағат бойы ұстауыңыз керек. Кейде 
алдыңғы шарттарды сақтай отырып, шаштарыңызды тағы екі-үш рет өңдеуге 
тура келеді. Қартаю процесінде ағарту процесін мезгіл-мезгіл бақылап, оны 
уақытында үзіп отыру қажет. Есте сақтау керек: шашты ағарту қаншалықты 
жақсы болса (жақсы құрылымды сақтай отырып), оны кез-келген түске бояу 
оңай болады.

Ағарту процесі аяқталғаннан кейін басқа түске боялуды қажет етпейтін 
шаштың бір бөлігін жалпы массаның арасынан бөліп, сабынмен немесе 
сусабынмен жақсылап жуып, қышқылдандырылған сумен шайып, пешке 
кептіріп, одан әрі өңдеуге жіберу керек.

Шашты бояу. Өндірістен кейінгі цехта табиғи шашты бояу үшін 
негізінен органикалық қосылыстар болып табылатын бояғыштар 
қолданылады. Олар шашты тотықтырғыш – сутегі асқын тотығы болған 
жағдайда ғана бояй алады, сондықтан оларды тотықтырғыш деп атайды.

Тотықтырғыш бояғыштар сұйық және паста болып табылады, бірақ бұл 
бояғыштардың негізгі бояғыш компоненттері бірдей. Көмір шайырынан 
алынған хош иісті көмірсутектер құрамына бензол, толуол, нафталин және 
басқалары кіреді, олар тотықтырғыш бояғыштарды алу үшін шикізат ретінде 
қолданылады.

Көмірді ауаға қол жеткізбестен құрғақ айдау процесінде бірқатар газ 
тәрізді өнімдер, сонымен қатар сұйық және қатты заттар түзіледі. Газ 
қоспасына (кокс газы) сутегі, метан, күкіртті сутек, аммиак, көміртек тотығы, 
хош иісті аминдер және басқа да компоненттер сияқты заттар кіреді. Хош 
иісті аминдер кокстық газдан хош иісті еріткіштермен сіңіру арқылы 
алынады. Хош иісті көмірсутектер қоспасы түзіледі, ол әрі қарай 
тотықтырғыш бояғыштарға кіретін таза заттарды алуға қызмет етеді.

Хош иісті көмірсутектерді көмірден ғана емес, мұнайдан да алуға 
болады. Мұнайдың хош иістену процесі (пиролиз) кез-келген сапалы 
мұнайдан хош иісті көмірсутектер алуға мүмкіндік береді.

Хош иісті көмірсутектерді белгілі бір өңдеумен тотықтырғыш 
бояғыштарды алуға арналған прекурсорлар алынады.

Қазіргі уақытта біздің елімізде де, шетелде де тотықтырғыш шаш 
бояғыштары негізінен гидроксибензолдар, аминофенолдар және хош иісті 
аминдер тобына жатады.

Парафенилендиамин (1,4-диаминобензол) – хош иісті аминдердің 
туындысы. Өнеркәсіп парафенилендиаминді қара-қоңыр, сұр-қоңыр, көк 
және басқа да жылтырлығы бар кристалдар түрінде шығарады. Бұл өте оңай 
тотықтырылатын қосылыс (ол тіпті атмосфералық оттегімен тотығады). 
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Сондықтан парафенилендиаминді тығыз жабылған ыдыста және қараңғы 
жерде сақтаңыз.

Парафенилендиамин – бұл біздің елімізде өндірілетін барлық 
тотықтырғыш шаш бояғыштарының бөлігі. Бұл кездейсоқтық емес. Оның 
қолданылуы шаштың әр түрлі табиғи түстерін оңай алуға мүмкіндік береді. 
Рас, парафенилендиаминмен бояудың өзі күн сәулесіне жеткілікті төзімді 
емес. Сондықтан оны басқа қосылыстармен бірге қолдануға тура келеді.

Резорцинол (1,3-диоксибензол) - оксибензолдардың туындысы. Бұл 
қосылыс фармацевтика саласында кеңінен қолданылады.

Резорцинол – бұл отандық өнеркәсіп өндіретін барлық дерлік 
тотықтырғыш шаш бояғыштарының бөлігі және екі жақты тапсырманы 
орындайды: бұл жақсы антисептик және бояудың сапасын жақсартады және 
оны ашық және түрлі-түсті етіп жасайды.

Оксигидрохинон (1,2,2-триоксибензол) сонымен қатар 
оксибензолдардың туындысы болып табылады. Ол ашық қоңыр ұнтақ 
түрінде шығарылады, атмосфералық оттегімен оңай тотығады, сондықтан 
оны тығыз жабық ыдыста сақтау керек және жарыққа ұшырамау керек. Ол 
суда және кейбір органикалық еріткіштерде өте жақсы ериді. Ол негізінен 
парафенилендиаминмен қоспада қолданылады, боялған материалға 
айтарлықтай қоңыр өткізгіштік береді. Сондай-ақ басқа тотықтырғыш 
бояғыштармен бірге қолдануға болады.

Парааминофенол – аминофенолдардың туындысы. Металл 
жылтырлығы бар кристалды ұнтақ түрінде қол жетімді. Шашқа қоңыр
реңктер береді. Парааминофенол сұр бояғыштарды шығару үшін де 
қолданылады, бірақ бұл жағдайда бояғышта аммиак болмауы керек.

Гидрохинон (парадиоксибензол) – оксибензолдардың туындысы. Оны 
полиатомды сульфон қышқылдарынан немесе сәйкес хинондарды 
тотықсыздандыру арқылы алуға болады. Бұл ашық қоңыр ұнтақ. Ол басқа 
бояғыштармен қоспада қолданылады. Сұр шаштың тез боялуына ықпал 
ететін бояғыш композиция қасиеттерін береді,

Аминодифениламин шашты сұр реңкте бояу үшін қолданылады. 
Өнеркәсіпте шашқа дайын бояғыштар шығарылмайды, сондықтан препарат 
практиктер үшін үлкен қызығушылық тудырады. Оны басқа бояғыштармен 
қоспада және шаштың көгілдір реңктерін алу үшін қолдануға болады.

Парафенилендиаминді және оның туындыларын шашты бояуға 
қолдану 50 жылдан астам уақыттан бері белгілі. 1922 жылы-ақ шаштараздар 
мен пионерлер осы қосылысты қамтитын шаш бояуын қолданған. Препарат 
паракраска деп аталды. Ол 1 л тазартылған суға келесі рецепт бойынша 
дайындалған (қара), 18 г парафенилендиамин және 15 г бикарбонат сода 
алынды.

Препаратты сумен тиісті мөлшерде сұйылту және оған сутегі асқын 
тотығын қосу арқылы бояғыштар алынды, олардың көмегімен шашты әр 
түрлі түстерге бояды. Постигер бұйымдарын бояудың технологиялық процесі 
негізінен шаштараздардағы әдеттегі шашты бояудан ерекшеленбейді. 
Мүмкіндігінше аз мөлшерде бояу шашқа жағу процесінде монтур мен треске 
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түсуі маңызды. Бояудан кейін шашты әдеттегідей жуады. Тек 
бейтараптандыру операциясы қосылады. Сабынға негізделген заманауи 
тотықтырғыш бояғыштар іс жүзінде шаштың кез-келген түсі мен көлеңкесін 
алуға мүмкіндік береді.

Бояғыштың тоғыз тоны бар, олардың негізгі сегізі: - No1 - қара, No2 -
қара каштан, No3 - ашық каштан, No4 - қара қоңыр шашты, No5 - қоңыр 
шашты, No6 - ашық қоңыр шашты, No7. - ашық қоңыр, No8 - күл. Сумен 
белгілі бір пропорцияда араласқанда, бұл сегіз реңк шашқа кез-келген табиғи 
түс бере алады. Бояу тотықтырғыш бояғыштарға жататындығын ескере 
отырып, бояу бөтелкелері әрқашан атмосфералық оттегімен тотықпауы үшін 
тығынмен тығыз жабылуы керек. Айтарлықтай тотығу кезінде ыдыстың 
қабырғаларында қараңғы тұнба пайда болады. Мұндай бояу жұмысқа 
жарамсыз. Бөтелкеден құйылған бояуды қайтадан құю ұсынылмайды, 
өйткені ауадағы оттегі оған әсер ете бастайды және ол тотыға бастайды.

Тотықтырғыш бояғыштардың шашпен өзара әрекеттесу процесін дұрыс 
түсіну үшін парик жасаушы бұл бояғыштардың өздері бояғыш заттар емес 
екенін білуі керек. Оның таза түрінде бұл түссіз немесе сәл боялған 
қосылыстар болады. Оларды шашты бояуға қабілетті ету үшін оларды сутегі 
асқынымен тотықтыру керек, яғни.осы қосылыстардың тотығу өнімдерін алу 
қажет.

Бояғыштардың сутегі асқын тотығымен әрекеттесу процесінде пайда 
болатын, заттарға түсін өзгерту және тереңдету қабілетін беретін тотығу 
өнімдерінің атомдық топтарын ауксохромды және хромофорлы деп атайды.

Түстердің тасымалдаушылары немесе хромофорлар (гректің «хромое» -
түс және «форео» - тозу сөздерінен шыққан) қанықпаған атом топтары, 
оларға мыналар кіреді: - CH = CH - этилен тобы; - N = N - азот тобы; - CH = 
N - азометин тобы; N0 - нитроазот тобы; = C0 - карбонил тобы.

Құрамында хромофорлары бар түрлі түсті қосылыстар хромогендер деп 
аталады. Ауксохромдар деп аталатын басқа атомдық топтардың хромогенге 
енуі (гректің «ауксо» - ұлғайту және «хромое» - түс деген сөздерінен 
шыққан) түстің одан әрі тереңдеуіне алып келеді және субстанцияға бояғыш 
қасиет береді. Маңызды ауксохромдарға келесі топтар жатады: - OH; - NH2; -
N (CH3) 2; - N (C2H5) 2 және басқалары.

Осылайша, ауксохромды және хромофорлық топтар жоқ бояғыштар 
бояуға қабілетті емес. Бұл жағдайда бояғышқа тотықтырғыш зат H2O2 
қосылады.

Шашты бояу процесінің нәтижесінде пайда болған тотығу өнімдері 
күрделі және гетерогенді сипатта болады. Қазіргі уақытта шашқа жағымды 
әсер ететін бояғыштардың құрамына препараттар енгізілген. Осы 
компоненттердің бірі – резорцинол. Резорцинолды енгізген кезде бояғыштың 
өзі бояғыш қасиеттері артады. Медициналық практикада резорцинол шаш 
өсуіне стимулятор ретінде қолданылады.

Парафенилендиамин аз сілтілі қасиеттері бар резорцинмен 
молекулалық қосылыстар түзеді. Мұндай қосылыстар суда оңай ериді. 
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Шашты парафенилендиамин мен резорцинол қоспасымен бояған кезде 
айтарлықтай жеңілдікке ие қоңыр және қара-қоңыр түстер алынады.

Бояу жүретін ортаның реакциясы (тотығу) пайда болған түске үлкен 
әсер етеді. РН мәні келесідей өзгерген кезде парафенилендиамин 
ерітіндісінің түсі өзгереді: 8.5 - қызғылт сары; 8 - 4,5 – күлгін, 4,5 және одан 
төмен – қызыл-қоңыр.

Бейтарап немесе сәл сілтілі орта шашты бояу ең қолайлысы. Осыны 
ескере отырып, рН 7-ден 9-ға дейінгі ерітінді ең жақсы деп санауға болады.

РН жоғарылаған сайын ерітіндінің сілтілігі артады. Ерітіндідегі РН 
мөлшерінің өзгеруімен қатар түс нәтижесінде алуға болатын түс өзгереді. 
Сондықтан бояу ерітіндісінің сілтілігін өзгерту арқылы бояудан кейін 
алынған шаш түсін өзгертуге болады.

Бояу процесінде шаш реакцияның алғашқы сатыларының тотығу 
өнімдерін оңай сіңіреді. Тотығу процесінде бояғыш молекулалар үлкейіп, 
олардың шаш арқылы сіңуі баяулайды. Осыдан маңызды қорытынды жасауға 
болады: шашты бояуға ең қолайлы сәт – бояудың тотығуының басталуы.

Тотығу өнімдерінің бір бөлігі, сондай-ақ бояуды құрайтын тотығуға әлі 
уақыт жоқ жартылай өнімдер шаштың қабыршақты қабатына еніп, оның 
өзегіне енеді.

Шаш түсінің өзгеруі негізінен тотығу өнімдерінің болуына 
байланысты, өйткені жоғарыда айтылғандай тотықпаған жартылай өнімдер 
түссіз қосылыстар болып табылады және шашты бояй алмайды.

Бояғыштың соңғы тотығуы тікелей шашта жүреді, өйткені құрамның 
тотығу өнімдері шаш кератинінің карбоксилді амин топтарымен химиялық 
реакцияға түседі. Осылайша, шашты тотықтырғыш бояғыштармен бояу – бұл 
бояғыштардың тотығу өнімдерінің шаш кератинімен химиялық 
әрекеттесуінің нәтижесі.

Бояу шашпен 30-35°C-тан аспайтын температурада әрекеттеседі, 
сондықтан бояу шашты рұқсат етілген уақыт ішінде (30-40 минут) бояуға 
жеткілікті реактивті болуы керек.

Бұл түс режимі ең оңтайлы екендігі анықталды. Алайда, егер 
қаласаңыз, қоршаған ортаның температурасын төмендету немесе жоғарылату 
арқылы реакция барысын баяулатуға немесе жылдамдатуға болады. Сонымен 
қатар, бояғышта аммиактың болуы бояу процесіне пайдалы әсер етеді, 
өйткені ол бояғыштың ерігіштігін едәуір арттырады және ерітіндінің негізгі 
(сілтілі) қасиеттерін арттыру немесе азайту бағытында ортаның реакциясын 
өзгертуге мүмкіндік береді.

Сабын негізіндегі тотықтырғыш бояғыштардың әртүрлі нөмірлері 
шаштың түстерін қара түстен күл түсіне дейін алуға мүмкіндік береді. 
Бояғышты сумен әр түрлі пропорцияда немесе бір нөмірді екіншісімен 
араластыра отырып, алынған қосылыстармен шашты әртүрлі аралық 
түстермен бояуға болады. Сабын негізіндегі тотықтырғыш бояғыштардан 
басқа, резорцинолмен парафенилендиамин қоспасынан жасалған бояғыш 
постижер өндірісінде қолданылады. Бұл бояғыш өте берік. Боялған шаш ұзақ 
уақыт бойы түс сақтайды.



223

Парафенилендиамин мен резорцинол негізінде жасалған бояғышқа 
оның тұтқырлығын арттыратын (глицерин) және бояудан кейін шашқа қоңыр 
және қызғылт реңктер (метол және шырғанақ қабығы) беретін кейбір заттар 
кіреді.Бояғыш келесі құрамнан тұрады: парафенилендиамин — 25 г, 
резорцинол - 7 г, метол — 3 г, шырғанақ қабығы — 25 г, глицерин — 25 мл, 
су — 500 мл.

Осы рецепт бойынша бояғыш келесідей дайындалады: 500 мл су 
фарфор немесе эмальданған ыдысқа құйылады, оны қыздырғышқа салып, 
қайнатады. Су қайнаған кезде, оған дәке сөмкесіне тігілген шырғанақтың 
қабығы түседі. Осылайша, шырғанақ қабығының қайнатпасы дайындалады. 
Кейін 10-15 мин шырғанақ қабығын шығарып алады. Осы ем-шарадан кейін 
су аздап қайнатылған шайдың түсін алады. Шырғанақ қабығының 
қайнатпасы бар ыдыс тұрған от минимумға дейін азаяды. Содан кейін 
алынған сорпаға алдын-ала ұнтақталған күйге дейін және рецептте 
көрсетілген мөлшерде парафенилендиамин, резорцинол және метолмен 
араластырыңыз.  Бұл компоненттерді суға салған соң,   құрамында күйік 
болдырмау үшін үздіксіз араластыру қажет, сонда  бояулар немесе 
түйіршіктерсіз болады. Бояғыштың төгілген компоненттері толығымен 
ерігеннен кейін араластыру тоқтатылады және бояу қайнатылады.

Қоспаны отта ұзақ ұстаудың қажеті жоқ. Бояу қайнаған кезде немесе  
көбік көтерілгенде (сүт қайнатылғандай), бояуды дереу оттан алып, 
суытыңыз. Осыдан кейін бояу өте тығыз емес мата немесе дәке арқылы 
сүзіледі, оған 25 мл глицерин қосылады және мұқият араластырылады.

Шиныларға бояуды толығымен салқындаған және тұндырылған кезде 
ғана құю ұсынылады. Ыдыстың түбіндегі аздаған тұнбаны құтыға құюға 
болмайды. Бояуды қараңғы ыдысқа салған жөн, өйткені жарықтың әсерінен 
ол әлсірейді. Шиныдағы түтіктер толық герметизацияны қамтамасыз етуі 
керек, әйтпесе бояу ауа оттегімен тез тотығады.

Осылайша дайындалған бояғыш құрамы концентрат болып табылады, 
өйткені оның құрамында 5% парафенилендиамин бар. Қолданар алдында 
композицияны шаштың қалаған түсіне байланысты тиісті мөлшерде су мен 
сұйық сабын қоспасымен сұйылту керек.

Парафенилендиаминнің ең көп рұқсат етілген пайызы бар бояу (1,3%) 
шашты қара түске бояуға арналған. Шаштың ашық түстерін алу үшін 
бояғыштағы парафенилендиаминнің пайыздық мөлшерін азайту 
керек.Шашты ақшыл аққұбалармен бояу үшін 0,1% парафенилендиамин бар 
бояғыш композиция жасау жеткілікті. Сондықтан, қара шашты алу үшін 
дайындалған бояудың шамамен бір бөлігін судың үш бөлігімен, ал ақшыл 
аққұбаны алу үшін бояудың бір бөлігін судың елу бөлігімен сұйылту керек. 
Сонымен қатар, пергидрол бояғыш зат ретінде және сұйық сабын немесе 
сусабын құрамында шашты жақсы ылғалдандыруға ықпал ететін беттік-
белсенді зат ретінде бояғыш құрамына қосылады.

Ағартылған шашты бояудың технологиялық процесі келесідей: шашты 
сумен ваннаға түссіздендіргеннен кейін шайып, оларды сығып, мүмкін болса, 
дайындалған бояуға тез батыру керек.
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Бұл жағдайда әр жіптің шаштары біркелкі бояумен қаныққанына назар 
аудару керек. Резеңке қолғаппен жұмыс істеу керек. Бояу процесі түссіздену 
процесіне қарағанда тезірек жүзеге асырылатындығын ескере отырып, 
шаштың күйін үнемі қадағалап, жіптерді уақтылы аударып, бояудың қажетті 
түске біркелкі енуіне көз жеткізу ұсынылады. Егер бояуға арналған 
композиция дұрыс жасалса, онда әдетте ағартылған шаш 5-15 минут ішінде 
боялады. Қажетті түске жеткенде шаштың жіптерін бояғыштың құрамынан 
шығарып, сабынмен мұқият жуып, содан кейін қышқылданған сумен шайып, 
кептіру керек.

Оралған шаштарды тараңыз. Шашты қалыпты массаға дейін 
кептіргеннен кейін, оралған жіптердің бастарын түйреуішке тарау керек (2.9 
сурет). Мұны мұқият жасау керек, өйткені алдыңғы әрекеттерден кейін шаш 
икемділікті жартылай жоғалтып, сынғыш болуы мүмкін. Тарақты бастың 
түбінен бастап, оң қолыңыздағы жіпті мықтап ұстап, оң қолыңыздың қысқа 
және жиі қозғалыстарымен шаштың негізін бастың бүйірінен тарауыштың 
жеке тістеріне салу керек. Сонымен қатар, шаштың жіптері біртіндеп 
қолында айналуы керек, осылайша шаштың таралған аймағын кеңейтеді. 
Шаштың әр жіптерін оның негізі тарауыштың тістері арқылы еркін өтіп 
кеткенше тарақтау керек. Содан кейін ұзындығы мен түсіне байланысты 
таралған жіптерді жұмыс үстелінің тиісті орнына қойыңыз. Бастарды 
ұштармен кездейсоқ шатастырмау үшін жіптерді бір жағына қою керек.

Шашты ұзындығы бойынша тарту. Өздеріңіз білетіндей, табиғи 
шаштың әр қатарында әртүрлі ұзындықтағы шаштар бар. Шашты ұзындыққа 
сүйреген кезде ұзын шашты қысқа шаштардан ажыратады.

Бұл операция түйреуіште жүзеге асырылады. Ұзындыққа бөлуге 
арналған шаштың бір бөлігі түйреуішке өз ұштарымен салынуы керек. 
Түйреуіш шашты біршама күшпен шығару үшін түйреуіштің тістеріне 
шаштың үстіне арнайы қылшық щетканы немесе екінші түйреуішті қою 
керек. Осылайша, шаш түйреуіштен қысылып қалады. Содан кейін оң 
қолдың саусақтары шаштың шығатын ұштарын тарта бастауы керек. 
Алдымен ең ұзын шашты созады. Оларды үстелге бөлек қою керек.

Түйреуішке салынған барлық шаштар созылып, ұзындығы бойынша 
бөлінгеннен кейін оларды бастарынан сүйреу керек. Мұны істеу үшін 
шаштың әр тобы қайтадан түйреуішке салынып, ұштарымен емес, 
бастарымен өздеріне қойылады, ал үстіне щетка немесе екінші түйреуіш 
қолданылады. Шашты созу бір тәртіппен және мүмкіндігінше тегіс болу 
керек, олардың бастары, бүктеп үстелде болуы тиіс  шаштың бүкіл 
партиясының бастары тартылып, кесіледі.

Шашты бөлектеу. Шашқа табиғи көрініс беру үшін әртүрлі реңктердегі 
шаштар араласады (ерекшеленеді). Адамның басында әртүрлі реңктердің 
шаштары бір түске біріктіріліп, өзіне тән табиғи көрініске ие екендігі белгілі. 
Дәл осындай әсерге әртүрлі постижер өнімдерін өндіруде қол жеткізуге 
болады, егер сіз шашты тонға жақын етіп бөлсеңіз. Бөлектеу операциялары 
табиғи және жасанды шашқа ұшырайды. Айта кету керек, табиғи және 
жасанды шашты бөлектеу әртүрлі болып келеді. Атап айтқанда, табиғи 
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шашты араластыру кезінде сіз өте мұқият болуыңыз керек, шаштың бастары 
мен ұштарын шатастырмаңыз, өйткені бұл постижер ісінің негізгі заңына 
қайшы келеді.

2.8.3. Үздіксіз бұйралау технологиясының ерекшеліктері

Үздіксіз бұйралау – бұрын арнайы өңдеуден өтпеген табиғи 
шаштардан жасалған өнімдерде ғана жасалады. Шетелдік компаниялар 
жасаған табиғи шаш өнімдерін химиялық жолмен бұйралау немесе бояу, 
әдетте, мүмкін емес екенін есте ұстаған жөн, өйткені мұндай өнімдердегі 
шаштар олардың тауарлық түрін, түсін және басқа да ерекшеліктерін 
жақсарту үшін арнайы өңдеуге және кейіннен сіңдіруге ұшырайды. 
Химиялық құрамның әсерінен бұйралау кезінде мұндай шаштар түпкілікті 
бұзылуы мүмкін. Сондықтан, бұйралауды бастамас бұрын, шаштың күйін 
тексеру қажет. Мұны істеу үшін шаштың кішкене бөлігін бөліп, мақта 
тампонымен немесе көбік жөкемен оны бұйралау құрамымен сулаңыз. 2-3
минуттан кейін шашты жыртуды тексеру керек. Егер олар беріктігін сақтаса, 
онда оларды бұйралауға болады; егер олар сынғыш болып, бітелген түрге ие 
болса, онда оларды осындай концентрацияның құрамымен бұйралау мүмкін 
емес. Бұл жағдайда композицияны сумен сұйылтып, осы әрекетті қайтадан 
қайталау керек. Осылайша, олар композицияның қажетті концентрациясын 
табады немесе бұйралаудан бас тарту керек екеніне көз жеткізеді. 
Әдеттегідей, бұйралау шашты жуудан (егер парик киген болса) және кесуден 
(қажет болса) басталады. Бұл шаралар жоғарыда айтылғандай,  формада 
орындалуы керек.

Перьмге арналған ең жақсы шаш ұзындығы: 15-20 смұзын шаштармен 
бұйралау сапасы нашарлайды. Шаш жіптердің ұштары мүмкіндігінше жұқа 
болатындай етіп кесіледі. Содан кейін олар шаш үлгісінде жақсы болады. 
Шашты кесу кезінде шашты қайшымен кесуге болады, бірақ шаштың қалың 
қабатын кесу ұсынылмайды. Егер шаш дұрыс және мұқият кесілген болса, 
онда жиектеудің қажеті болмайды. Кескеннен кейін, постижер өнімінің 
шашы бөліктерге бөлінеді, содан кейін дұрыс және мұқият, монтюрге зақым 
келтірмеу үшін, тарақпен тарайды. Бөлінген учаскелердің әрқайсысының ені 
ши таяқшаның ұзындығынан аспауы тиіс. Әйтпесе, жолды ши таяқшаның 
айналу осіне қатаң перпендикуляр етіп бұрау мүмкін емес. Ши таяқшаға 
шашты желке аймағының ортаңғы өрімдерінен бастайды. Композиция 
париктің монтюріне түспеуі үшін жіптің ұзындығының төрттен үш бөлігін 
ылғалдандырады. Қолдың терісін химиялық құрамның әсерінен қорғау үшін 
жұқа резеңке қолғаппен жұмыс істеу ұсынылады. Шаштың тарылған 
өрімдері сол қолдың алақанына салынып, оның астына ши таяқша қойылады, 
ол сол уақытта оң қолында ұсталады, ал сол қолдың бас бармағымен және 
сұқ саусақтарымен шаштың ұштары ұсталады. Шаштың ұштары 1-2 см 
шығатындай етіп ши таяқшаға қойылады. Сол қолдың сұқ саусағы шаштың 
ұштарын орау бағытында ішке қарай бүгеді, ал сол қолдың ортаңғы саусағы 
бұл қозғалысты қайталайды, шашты ши таяқшаға басады. Сол қолдың сұқ 
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саусағы ши таяқшаның жазықтығы бойымен қозғала бастаған кезде, шаштың 
ұштарын өрімнің астына бүгіп, оң қолдың сұқ саусақтары мен бас 
бармақтары қажет, өрімнің кернеуін сәл босатып, ши таяқшаны дұрыс 
бағытта жылдам айналдырыңыз. Ши таяқшадағы шаштың ұштарын дұрыс 
ұстау сол қолдың үш саусағы мен оң қолдың екі саусағының синхронды 
жұмысына байланысты. Әрі қарай, екі қолдың саусақтарымен ши таяқша 
өрім толығымен бұралғанша бұралып, содан кейін серпімді жолақпен 
бекітіледі.

Шаштың қалыңдығы мен ұзындығына байланысты, сондай-ақ 
тапсырыс берушінің қалауына сәйкес әртүрлі диаметрлі ши 
таяқшаларықолданылады. Алайда, шаштараздағы әдеттегі бұйрадан 
айырмашылығы, мойын мен самайда(шаш жұқа болған кезде) ең кішкентай 
ши таяқша оралған кезде, шашты бұйралау кезінде бұл ережені ұстануға 
болмайды, өйткені әдетте парик бір бітімнің шашынан жасалады. Осылайша, 
олар өнімнің барлық шаштарын орап, шаштың әр өрімі ол орналасқан 
монтюраймағына қатаң перпендикуляр тартылғанына көз жеткізеді. Әйтпесе, 
шаш біркелкі емес бұралуы мүмкін. Барлық шашты ши таяқшағаорап, 
оларды бұйралауға арналған құраммен қайтадан сулайды (композиция 
монтюрге түспеуі үшін мұқият), содан кейін оқшаулағыш қалпақ киіп, 
кептіру машинасының астына жылыту үшін қойылады. Әр жағдайда 
экспозиция уақыты шаштың құрылымы мен сапасына байланысты жеке 
анықталады. Әдетте париктер боялған шаштардан жасалады, сондықтан 
экспозиция уақытын дәл анықтау керек. Бұйралағаннан кейін париктің шашы 
жылы сумен шайылып, түзетумен өңделеді. Көбік көбік жөкемен бекітіп, 
шаштың әрбір бұралған жіптерін мұқият өңдейді. Шашқа бекіту уақыты 5-7
минут. Белгіленген уақыттан кейін ши таяқша босатылады. Олар мұны өте 
мұқият жасайды, өйткені бұйралар әлі толық бекітілмеген және бұйралар 
жеткілікті серпімді емес. Ши таяқшаден босатылған шашты бекіткішпен 
қайта өңдейді (ұстау уақыты орташа есеппен 5 минут). Содан кейін шашты 
сабынсыз жылы сумен шайыңыз.

Шашты өңдеудің келесі кезеңі-бейтараптандыру. Ол үшін 2,5 г лимон 
(немесе сірке) қышқылы 1 литр жылы суда ерітіледі. Алынған сәл қышқыл 
ерітіндімен шашты бірнеше рет шайыңыз, содан кейін сүлгімен аздап 
сығыңыз, тараңыз және бұйралағыштарға ораңыз.

2.9. Бұйымдарды кептіру және қалау

2.9.1. Постижер бұйымының шаш үлгісін немесе шаштың бір 
бөлігін сәндеу технологиясының ерекшеліктері

Табиғи шаштан шашты сәндеу үшін бұйралағыштар мен қысқыштар, 
сондай-ақ шаш кептіргіш пен бұйралағыш үтіктер қолданылады. Төсеу 
бастың пішінінде жасалады. Шашты ұзақ ұстау үшін шашты сәндеу кезінде 
арнайы композиция қолданылады. Қазіргі уақытта сәндеудің ең көп таралған 
әдісі-шашты бұйралағышпен сәндеу. Мұндағы шаштың сапасы шашты 
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бұйралағыштарға дұрыс бұрауға байланысты. Шашты кез-келген түрдегі 
бұйралағыштарға ораған кезде келесі шарттарды сақтау керек:
1. Шаштар айналу осіне перпендикуляр бұйралағыштарға бұралған. Бұралған 
жіптің ені бұйралағыштың жұмыс ұзындығына тең;
2. Бұрау кезінде шаштың жіптері париктің өңделген бөлігіне перпендикуляр 
тартылуы керек. Оралған шаштың қалыңдығы (түбінде) бұйралағыштың 
диаметріне тең;
3. Бигудиды шешкеннен кейін париктің мантюрын қарамас үшін, негізі әрбір  
бұйралау алдында  сәл тарау керек.

Шашты бұйралағыштарға бұрамас бұрын, парик пішінге салынып, 
таралып, жуылады, сәндеуге арналған композициямен ылғалдандырылады 
және қайтадан таралады. Шаш әдетте париктің алдыңғы бөлігінен басталады. 
Бұл үшін тарақтың құйрығы кішкене жіпті мұқият бөледі (ол тарақтың 
құйрығының бетіне жатуы керек). Осыдан кейін, сол қолдың сұқ саусағымен 
және бас бармағымен тарақтан шаш алынып, оны монтюрден сәл тартып, 
тарақпен тараңыз, содан кейін жіптің негізін сәл тараңыз және 
бұйралағыштарға ораңыз. Бұйралау үшін шаштарды бөлудің бұл әдісі 
шаштың уақытша және оксипитальды аймақтарын өңдеуде қолданылады. 
Фронтальды және париетальды жерлерде шаш тарақтың құйрығына емес, 
оның жұмыс бөлігіне, яғни тістердің арасына түсетін етіп бөлінеді. 
Сондықтан барлық шашты орап, содан кейін торды парикке салып, пішінімен 
бірге оны кептірудің астына қойыңыз. Кептіруден кейін шаш үлгісі  
щеткаменжәне тарақпен безендіріліп, шашқа арналған лакпенбекітіледі. 
Синтетикалық шаш паригі бұйраны ұзақ уақыт сақтайды. Алайда, кез-келген 
синтетикалық талшықтан шашты ұзақ уақыт кигенде, оның бұйрасы 
біртіндеп жойылып, оны қалпына келтіру керек. Әдетте, бұйралау екі жолмен 
жаңартылады: кәдімгі бұйралау және электр бұрау көмегімен.Парик пішінге 
қойылады, шашты жуады, антистатикалық сіңдіреді. Содан кейін шашты 
бұйралағыштарға орап, торды киіп, пішінді кептіру машинасының астына 
парикпен салыңыз, егер арнайы жылу шкафы болса, онда шкаф камерасына 
салыңыз. Бұл температурада олар 40 минут экспозиция береді, содан кейін 
олар температураны 60-65° C дейін төмендетеді және тағы 40 минут ұстайды.
Содан кейін құрылғы сөніп, толық салқындағаннан кейін қалпақтың астынан 
парикпен пішінді шығарады, тор мен бұйралағыштарды алып тастап, шаш 
үлгісін жасайды. Электробигуди әдетте 80°C дейін қызады, содан кейін 
оларға шашты орайды. 30-40 минуттан кейін (толық салқындағаннан кейін) 
бұйралағыштар алынып, шаш үлгісін жасайды.

2.9.2 Постижер бұйымдарын сақтау ережелері

Желімді кейінгі өнімдерді көптеген жылдар бойы сақтауға болады, тек 
кейбір ережелерді сақтау керек. Ең алдымен, егер бұл әшекей шашты болса, 
оны мұқият бекітіп, мыжылмауға тырысыңыз және қараңғыда бөлек қорапта 
сақтаңыз. Зергерлік бұйымдар ылғал мен тікелей күн сәулесін ұнатпайды. 
Сонымен, интерьерді безендіретін шеңбердегі өнімдер күн жағында тез 
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жарамсыз болып қалады және көлеңкеде ұзақ уақыт «өмір сүреді». Зергерлік 
бұйымдардан шаңды жұмсақ щеткамен алып тастаған жөн. Сонымен қатар, 
желімделген постижер өнімдеріне «екінші өмір» берілуі мүмкін – жиһазға 
арналған лакпен қайта қапталған, тек өндірісте қолданылатын лак 
қолданылуы керек. Сақтау шарттарын ескере отырып, талғампаз желімделген 
постижер бұйымдары көптеген жылдар бойы эстетикалық ләззат береді.

2.10. Постижер бұйымдарын жөндеу

2.10.1. Әртүрлі постижер бұйымдарын жөндеу технологиясы

Шаш өнімдеріне арнайы күтім қажет, оны білікті шеберлер жүзеге 
асыруы керек. Бұрыс және тәжірибесіз күтім нәтижесінде шаш өнімдері тез 
тозады және нашарлайды, оларды жөндеу қажет. Постижер бұйымдарын 
жөндеу көбінесе өнімнің жеке түйіндері мен бөліктері істен шыққан, 
бастапқы көрінісін жоғалтқан және оларға арналған функцияларды орындай 
алмайтын кезде (созылған серпімді жолақ, сынған тығыздағыш, жыртылған 
жиек таспасы және т.б.) олардың ұзақ аяқ киімімен байланысты.Постижер 
бұйымдары үшін пайдаланылатын материалдардың әртүрлілігі оларды 
жөндеудің технологиялық процесінде айырмашылықты анықтайды.Постижер 
бұйымдарын жөндеумен постижер бұйымдарын шығаратын 
мамандандырылған кәсіпорындар айналысады.
Постижер бұйымдарын қабылдауға және жөндеу операцияларын 
орындауға қойылатын негізгі талаптар:

•Жөндеуді бастамас бұрын, өнім тазаланады және жуылады.
•Постижер бұйымдарын жөндеуге қабылдау кезінде мыналарды 

анықтау қажет: классификациялық сызба бойынша осы бұйым қандай топқа 
жатады, жөндеу жұмыстарының көлемі мен жөндеу мерзімдері қандай; 
сондай-ақ жөнделетін бұйымның мақсатына, түсіне, ұзындығы мен сапасына 
сәйкес келетін материалдарды, шашты таңдау мүмкіндігін қарастыру қажет.

Постижер бұйымдарын булауға қойылатын техникалық талаптар:
•Жекелеген тозған бөлшектерді жаңаларына ауыстырған кезде 

жөнделетін учаскеге қол жеткізуге мүмкіндік беретін тігістер ғана ашылады.
•Постижер бұйымдарын (шиньондар, тюрбандар, бұрымдар және т.б.) 

толық бөлшектеу кезінде тігістер осы постижер бұйымын қайта жасау үшін 
белгілі бір ретпен буланады.

•Кейбір тораптарды немесе бүкіл бұйымды жөндеу кезінде тігістер 
бөлшектерге зақым келтірместен мұқият буланады. Бұл жағдайда алмасты,
пышақты немесе қайшыны қолданыңыз.

•* Булауға немесе ауыстыруға жататын бұйымдардан тігін инесімен 
немесе тамбур ілмекімен шашты алып тастайды. Мұны өнімді орнатуға 
зақым келтірместен Мұқият жасау керек.
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Постижер бұйымдарын пішуге қойылатын техникалық талаптар
•Тозған бөлшектерді жаңасымен ауыстыру кезінде кесуге және пішунге 

қойылатын талаптар жаңа постижер бұйымдарын дайындау кезіндегідей
болады. Бұл жағдайда қолданылатын негізгі маталар (серпімді, қатты және 
т.б. тор), қолданбалы материалдар (таспа, серпімді таспа, тығыздағыштар 
және т. б.) жөнделетін өнімге мақсатына, түсіне және сапасына сәйкес келуі 
керек.
Постижер бұйымдарын дайындауға және жөндеуге қойылатын 
техникалық талаптар

• Жекелеген тораптар мен бөлшектерді жөндеу, сондай-ақ постижер 
бұйымдарындағы әртүрлі кемшіліктерді жою постижер бұйымының жақсы 
сыртқы түрін, сапасын және тозудағы сенімділігін қамтамасыз ететін 
тәсілдермен орындалуы тиіс.

• Постижер бұйымдарын жөндеу кезінде бөлшектер қолмен немесе тігін 
машинасында қосылады, бұл тігістің орналасқан жеріне байланысты. Тігіс 
тегіс, берік және шаш қыстырылмаған, бос орындары,  монтюр матасын 
тарту мен жиырулары болмауы керек.

• Осы талаптарды сақтамау өнімнің бұзылуына және оны одан әрі киюге 
жарамсыздығына әкеледі.

• Постижер бұйымдарын жөндеу үшін әртүрлі материалдар қажет: 
тоқыма, тоқыма, шаш, антистатикалық препараттар және т. б.

• Мамандандырылған постижер кәсіпорындарында әйелдер мен ерлердің 
табиғи және жасанды шаштардан жасалған бұйымдары жөндеуге 
қабылданады.

2.10.2. Парик мөлшерін ұлғайту (азайту)

Мөлшерін азайту. Егер париктің мөлшерін аздап азайту қажет болса, 
онда ол түйреуіштерге және тиісті өлшемнің пішініне дұрыс емес жағын 
жоғары қаратып бекітіледі. Ұзындығы 6-7 см болатын тар серпімді таспаның 
екі сегменті дайындалады. Серпімді таспаның ұшын ішке қарай 0,5 см бүгіп, 
оны париктің көлемдік сызығымен қосылу нүктесінде фронтальды-уақытша 
бөліктің уақытша бөлігіне тігіңіз. Серпімді таспаны өзіндік үңгірше жасай 
отырып, монтюрге крест түрінде қабылады.Сондай-ақ, үңгіршені ұзындығы 
5-6 см таспаның бір бөлігінен жасауға болады және оны монтюрге 
тігістермен тігуге болады. Серпімді жолақ қажетті 136 мөлшерге дейін 
тартылып, лентаның ұшын ішке қарай 0,5 см бүгіп, тігістермен бекітіледі. 
Егер париктің мөлшерін екі-үш өлшемге азайту қажет болса, онда парик 
қажет болатын өлшемнің басына қойылады, алдыңғы жағын жоғары қаратып, 
түйреуіштермен және бес жерде бекітіледі: фронтальды-уақытша бөліктің 
ортасында және уақытша төсеніштерінде және мойын бөлігінің 
бұрыштарында. Пайда болған артық монтюра бастың биіктігін өлшейтін 
сызыққа жиналып, содан кейін белгіленеді. Осы бүктеменің бүкіл аймағында 
шашты белгіленген тігістен әр бағытта 1 см алып тастаңыз. Қатпардағы 
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артық материал кесіліп, белгіленген тігістің әр жағынан 1 см тігістер 
қалдырылады. Егер тігіс қолмен тігілсе, онда парик қалыптан алынбайды. 
Егер тігіс тігін машинасында тігілсе, онда парик қалыптан алынып, материал 
тігіліп, содан кейін үтіктеледі. Шашты пішінге бекітіп, жөнделген аймақты 
шаштың ұзындығына, түсіне және құрылымына сәйкес келетін шашпен 
бекітіңіз, осы аймақтағы тамбурдың тығыздығы мен бағытын сақтаңыз. 
Жаңадан тігілген шаштар жөнделген париктің шаш үлгісіне сәйкес кесіледі.

Мөлшерін ұлғайту. Парик мөлшерін ұлғайту үшін түйреуіштерге және 
тиісті мөлшердегі пішінге бекітіледі. Париктегі шаш екі жағынан мұқият 
таралып, оларды бастың биіктігін өлшеу сызығымен біркелкі бөліп бөледі. 
Алынған бөлудің екі жағында (1 см) шашты монтюрден алып тастайды және 
монтюр қалыптасқан бөлу сызығы бойынша кесіледі. Қажетті тереңдіктегі 
париктің контурлары пішінге қолданылады және оған парик бекітіледі. 
Парик бөліктері мен қолданылатын контурлар арасындағы қашықтық 
өлшенеді және түсі мен сапасы бойынша таңдалған жаңа материалдан, 
монтюрдің жетіспейтін бөлігі кесіледі (тігістерге тұрақты өсуді сақтай 
отырып). Кесілген қосымша бөлік түйреуіштерге бекітіліп, содан кейін 
сыпырылады. Егер парик қолмен жөнделсе, онда тігістер жиі тігістермен 
тігіліп, тігіс тігісін қолданады. Егер Парик механикаландырылған түрде 
жөнделсе, онда парик қалыптан алынып, тігін машинасына тігіледі. Дұрыс 
емес жағынан олар монтюрдің жаңа бөлігінің жиек сызығын өріп, монтюрдің 
жаңа учаскесі тігілген жерде үш өлшемді сызық бойымен өрім тігеді. Таспа 
қолмен тігістермен немесе тігін машинасымен тігіледі, ораманың шеттерін 
ішке қарай 0,5 см бүгеді. Содан кейін тігістер үтіктеледі, парик 
түйреуіштерге және пішінге бекітіліп, ұзындығы, түсі мен құрылымы 
бойынша таңдалған монтюрдің жаңа бөліктері жөндеу кезінде шашты алып 
тастамаған жерлерге шашпен жабыстырылады. Тамбурлау аяқталғаннан 
кейін шашты шаш үлгісі бойынша қиып алады.

2.10.3. Шиньон пішінін өзгерту

Шиньон пішінін өзгерту бірқатар келесі жұмыстарға ие:
Монтюрдің ішкі қабатын ауыстыру. Егер шиньон монтюр жиек 

сызығы таспамен қапталған болса, онда шашты таспадан алып тастаңыз, 
содан кейін оны және монтюр зақымдалған қабатын буландырыңыз. Түсі мен 
сапасы бойынша таңдалған жаңа материалдан шиньон монтюріне жаңа 
монтюр қабаты кесіледі. Шиньон түйреуіштермен және пішінмен 
нығайтылып, оған жаңа монтюр қабаты жабылады, содан кейін ол тігіліп, жиі 
тігістермен және немесе тігін машинасымен (шиньонды пішіннен алып 
тастағаннан кейін) қолмен тігіледі.  Шиньонды түйреуіштермен бекітсек 
және нысан жаңадан тігілген қабаты монтюр желісі бойынша таспаға 
беітіледі. Жиектеме түсі, ұзындығы және құрылымы бойынша шиньон 
шашына сәйкес таңдалған шаштармен тамбурленеді, содан кейін шаштар 
шиньон шашының жалпы ұзындығымен ретттеледі.
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Монтюрді жөндеу. Егер монтюрдің дұрыс емес жағында шамалы 
зақым болса, онда монтюрдің ішкі қабатын толығымен ауыстырудың қажеті 
жоқ. Шиньон форумдағы түйреуіштермен күшейтіліп, зақымдалған аймақты 
кесіп тастайды. Жаңа материалдан монтюрдің пішіні мен өлшеміне тең бөлігі 
кесіліп, тігістерге 0,5 см қосылады.Монтюрдің кесілген бөлігі алыстағы 
түйреуіштермен бекітіліп, сыпырылады, содан кейін ине шиньонның 
алдыңғы жағындағы шашты ұстамайтынына көз жеткізіп, жиі тігістермен 
қолмен тігіледі. Жөндеуден кейін монтюр тігілген бөліктің тігістерінің 
сызықтары бойымен үтіктеледі.

Аспапты ауыстыру. Шиньон алдыңғы жағын жоғары қаратып, 
тарақпен, бөлуді мұқият бөліп, түйреуіштермен күшейтіледі. Құрылғыны 
монтаждау сызығынан 0,5 см шашты алып тастаңыз және бөлуді босатыңыз. 
151 1 сөгілу айрығының орнына жаңа материал бекітіліп, оны 0,5 см бүгіп, 
шиньонды қалыптан шығарғаннан кейін қолмен жиі тігістермен немесе тігін 
машинасымен тігеді. Тігілген материал шашпен үтіктелген және боялған, 
түсі, ұзындығы және құрылымы бойынша шаштарға сәйкес келеді. Бөлу 
дайын болғаннан кейін, жиектеме шашының ұзындығы бойымен кесіледі.

Монтюрдің беткі қабатының бөліктерін ауыстыру. Монтюрдің 
бүлінген беткі қабатын шаштан босатып, кеседі. Монтюраның жаңа 
учаскесін дайындаңыз, оны шиньон қондырғысындағы материалға түсі мен 
сапасы бойынша таңдалған материалдан кесіңіз. Шиньон форумдағы 
түйреуіштермен күшейтіледі. Монтюраның қашықтағы бөлігінің орнына әр 
жағынан 0,5 см бүгіліп, жаңасы байқалады. Монтюрдің жаңа бөлімі жиі 
тігістермен қолмен тігіліп, үтіктеледі, содан кейін шашпен бекітіледі. 
Тігілген шаш шиньон шашының ұзындығымен кесіледі.

Таспаның шетін ауыстыру. Тозған жиектер өнімнің кескінінің бүкіл 
жиегіне толығымен қосылады. Жұптасудан бұрын жиектемені шаштан 
босатады. Пішінге бекітілген шиньон жаңа жиектемемен қолмен немесе тігін 
машинасында  (шиньонды қалыптан шығарғаннан кейін) тігіледі. Шаш 
шашта, шаш түсі, ұзындығы және құрылымы бойынша, шаш шаштарына 
сәйкес келеді. Таспа жабылғаннан кейін, ондағы шаш өнімнің шаш 
ұзындығына кесіледі. Монтюрдің жұқарған учаскелерінде шашты тамбурлау. 
Монтюрдің жіңішке бөлігі шаштың қалдықтарынан босатылып, шаш 
үлгісінің белгілі бір тығыздығы мен бағытын сақтай отырып, түсі, құрылымы 
мен ұзындығына ұқсас жаңа шаштармен тамбурланады. Осыдан кейін, жаңа 
шаш шиньонның шашының ұзындығымен кесіледі.

Шаштың жіңішкерген жерлеріне тамбур жасау. Шаштың тарылған 
бөлігінен қалған шашты алып тастап, жаңа шаштармен тамбурдың белгілі бір 
тығыздығы мен бағытын сақтай отырып. Шаш тамбуровки тиіс бойынша 
сұрыпталған ұзындығына, түсіне және құрылымына қарай шашты шиньона. 
Жаңадан тігілген шаш шиньон шашының ұзындығына кесіледі.

Тресс учаскелерін ауыстыру. Шиньонды дайындау кезінде тресс 
монтюрге сегменттермен тігіледі, сондықтан жарамсыз болып қалған тресс 
бөліктерін кесу оңай. Зақымдалған сым бөлігі толығымен буланған. Қажетті 
ұзындықтағы сымның жаңа сегменті және шаштың түсі, ұзындығы мен 
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құрылымы бойынша ескіге ұқсас, қолмен тоқылған тігістермен немесе тігін 
машинасымен тігіледі. Стресс тігілгеннен кейін, шиньон мұқият таралып, 
тігілген шашты кесіп тастайды.

2.11. Постижер цехында ТБ ұйымдастыру

2.11.1. Постижер цехында өртке қарсы режимді ұйымдастыру
 
Постижер цехының өртке қарсы жай-күйі үшін жауапкершілік оның 

бастығына немесе бригадиріне жүктеледі. Технологиялық жабдық 
объектілері арасындағы кіреберістер, өткелдер, аралықтар бұйымдармен, 
шикізатпен, ыдыспен, өндірістік қалдықтармен және т.б. бітелмеуі керек. 
Әрбір өндірістік қойма үй-жайы нормаларға сәйкес алғашқы өрт сөндіру 
құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Электрмен, газбен дәнекерлеу 
жұмыстарын тек бас инженердің рұқсатымен ғана жүргізуге болады, жұмыс 
аяқталғаннан кейін үй-жай мұқият желдетілуі тиіс.

Постижер цехының әрбір жұмыскері өртке қарсы қауіпсіздік 
ережелерін қатаң сақтауға міндетті: жылыту аспаптарының, электр 
қондырғылары мен электр сымдарының жарамдылығын қадағалау, өрттің 
туындауына әкеп соғуы мүмкін ақауларды жою шараларын қабылдау. 
Жұмыс күні аяқталғаннан кейін жабылатын үй-жайларды қарап шығу және 
өрттің туындауына әкеп соғуы мүмкін ақауларды жою қажет. Қойма 
бөлмелерінде материалды сөрелерде сақтау керек. Олардың арасындағы өту 
жолдарының ені кемінде 0,8 м болуы тиіс. Есіктердегі әрбір қоймаға қарсы 
ені есіктердің еніне тең, бірақ бір метрден кем емес өту жолдарын қалдыру 
қажет. Өндірістік, қоймалық және басқа да қызметтік үй-жайларда уақытша 
электр пештері мен басқа да қыздыру аспаптарын орнатуға; жылыту 
аспаптарында материалдарды, киімдерді және т.б. кептіруге; өрт сөндіру
құралдарына өту жолдарын үйіп қоюға тыйым салынады. Жұмыс 
аяқталғаннан кейін өндірістік үй-жайларды жиналмаған, жанғыш 
материалдардан тазартылмаған күйінде қалдыруға болмайды; цехтарда, киім 
шешетін бөлмелерде, қоймаларда және басқа да үй-жайларда майланған 
сүрту материалдарын және т. б. шашуға болмайды.; өрт қауіпті жерлерде 
темекі шегуге және ашық отты пайдалануға; оқшаулағышы зақымданған 
Жабдықты пайдалануға; желілерді қорғау үшін баяу балқитын ендірмелерді 
және қолдан жасалған басқа да сақтандырғыштарды қолдануға; ақаулы 
ажыратқыштарды, розеткаларды және т. б. пайдалануға тыйым салынады.

2.11.2. Постижер цехындағы еңбекті қорғауды ұйымдастыру және 
қауіпсіздік техникасы

Біздің қоғам жағдайында жұмысшының еңбегін қорғау үлкен 
әлеуметтік-экономикалық және саяси маңызға ие. Өндірісте неғұрлым 
ыңғайлы және қауіпсіз жұмыс жағдайлары жасалса, жұмысшылардың 
шаршауы азаяды және олардың жұмысы тиімдірек болады. Париктерді 
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дайындаудың механикаландырылған әдісі қолданылатын постижер 
кәсіпорнында еңбекті қорғау мәселелері өз ерекшеліктеріне ие және 
қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитариядан бөлек қаралмайды. 
Қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария жөніндегі жұмыстарды 
дұрыс ұйымдастыру, қолданыстағы заңнаманы, ережелерді, сондай-ақ 
еңбекті қорғау жөніндегі ережелерді, нормаларды, нұсқаулықтарды сақтау 
жауапкершілігі кәсіпорынның директоры мен бас инженеріне жүктеледі. Бас 
инженер технологиялық процестердің қауіпсіздігіне, постижер цехында 
еңбекті қорғау жөніндегі талаптардың орындалуына жауапты болады. 
Постижер цехының механигі мен шебері еңбекті қорғаудың жай-күйіне 
жауап береді және еңбек жағдайларын жақсартатын, жарақаттану мен 
сырқаттанушылықты төмендететін барлық іс-шараларды орындауға міндетті; 
өндірістік үй-жайларды, жабдықтарды, құрал-саймандарды, құрылғыларды 
күтіп-ұстауды қадағалауды; өзіне сеніп тапсырылған учаскелерде жұмыс 
орындарын дұрыс ұйымдастыруды, тазалық пен тәртіпті қамтамасыз етуге; 
жұмыс орындары мен өту жолдарының қоқыстануына жол бермеуге міндетті. 
Өндірісте неғұрлым ыңғайлы және қауіпсіз жұмыс жағдайлары жасалса, 
жұмысшылардың шаршауы азаяды және олардың жұмысы тиімдірек болады. 
Париктерді дайындаудың механикаландырылған әдісі қолданылатын 
постижер кәсіпорнында еңбекті қорғау мәселелері өз ерекшеліктеріне ие 
және қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитариядан бөлек қаралмайды. 
Қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария жөніндегі жұмыстарды 
дұрыс ұйымдастыру, қолданыстағы заңнаманы, ережелерді, сондай-ақ 
еңбекті қорғау жөніндегі ережелерді, нормаларды, нұсқаулықтарды сақтау 
жауапкершілігі кәсіпорынның директоры мен бас инженеріне жүктеледі. Бас 
инженер технологиялық процестердің қауіпсіздігіне, постижер цехында 
еңбекті қорғау жөніндегі талаптардың орындалуына жауапты болады. 
Постижер цехының механигі мен шебері еңбекті қорғаудың жай-күйіне 
жауап береді және еңбек жағдайларын жақсартатын, жарақаттану мен 
сырқаттанушылықты төмендететін барлық іс-шараларды орындауға міндетті; 
өндірістік үй-жайларды, жабдықтарды, құрал-саймандарды, құрылғыларды 
күтіп-ұстауды қадағалауды қамтамасыз етуге; жұмыс орындарын дұрыс 
ұйымдастыруды, өзіне сеніп тапсырылған учаскелердегі тазалық пен тәртіпті 
қамтамасыз етуге; жұмыс орындары мен өту жолдарының қоқыстануына жол 
бермеуге міндетті.

Постижер цехының бастығы жауапты:
1. Жабдықтардың, қоршаулардың, желдеткіш қондырғылардың, құрал-

саймандардың, жекелеген аспаптардың жарамды жай-күйі, қауіпсіздік 
техникасы мен еңбекті қорғауға арналған ескерту жазбалары мен 
плакаттарының болуы.

2. Жаңадан қабылданатын жұмысшыларды оқыту мен нұсқау беруді 
және барлық жұмысшыларды қауіпсіз жұмыс әдістері бойынша мерзімді 
нұсқау беруді ұйымдастыру.

3. Ішкі тәртіп ережелерінің және қауіпсіздік техникасы жөніндегі 
нұсқаулықтың болуы.
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4. Қажетті арнайы киімді, сабынды, арнайы қорғаныс құралдарын, дәрі 
қобдишаларын және т. б. уақтылы беру.

5. Жұмыс орындарының, тұрмыстық және қосалқы үй-жайлардың 
тазалығы.

6. Жұмыс үй-жайларын мерзімді желдету және оларды ауысымда 
кемінде екі рет ылғалды тәсілмен жинау.

7. Барлық үй-жайларды ай сайын жалпы тазарту.
8.Қауіпсіздік техникасы жөніндегі инспекторлар мен санитариялық 

дәрігерлердің нұсқамаларын көрсетілген мерзімде орындау.
9. Жазатайым оқиғалар кезінде уақтылы көмек көрсету, жазатайым 

оқиғаны туындатқан себептерді тергеп-тексеру және әрбір жазатайым оқиға 
актілерін және басқа да құжаттарды ресімдей отырып, себептерді жою 
жөнінде шаралар қабылдау.

10. Алғашқы көмек көрсету үшін қажетті дәрі қобдишасында дәрі-
дәрмектердің болуы.

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес Парик жасайтын 
арнайы машиналарда жұмыс істеу үшін қауіпсіз жұмыс әдістері бойынша 
арнайы нұсқаудан өткен тиісті біліктілігі бар жұмысшыларға ғана 80 рұқсат 
етіледі. Осы талаптарды орындау Қауіпсіз жұмыстың міндетті шарты болып 
табылады. Парик жасау үшін аталған машиналардың әрқайсысының жұмыс 
ерекшелігі шамамен бірдей екенін ескере отырып, қауіпсіздік техникасы 
бойынша нұсқауларды жалпы қарастыруға болады. Төменде арнайы 
машиналарда жұмыс істеу кезінде сақталуы керек негізгі ережелер 
келтірілген.

Жұмыс басталар алдында:
1. Арнайы киімді киіп, барлық түймелерді түймелеп, бас киімнің астындағы 
шашты алып тастаңыз.
2. Жұмыс орнын тексеріп, оны ыңғайлы және қауіпсіз етіп дайындаңыз.
3. Бекітпелер мен қоршаулардың жай-күйін тексеру.
4. Тексеру пе, әлде нажимная лапка с предохранителем жылғы хаттамаға 
саусақ.
5. Орауыш қалпақшаны немесе инені салу кезінде машинаны іске қосу 
басқышында аяқты ұстамаңыз.
6. Машинаның айналмалы бөліктеріне қол тигізбеңіз.
7. Осы өндіріспен байланысты емес бөгде адамдарды машинаға жібермеу.
8. Жерге қосылмаған машинада жұмыс жасамаңыз.
9. Жалаң ток өткізгіш сымдардың жоқтығына көз жеткізбей, жұмысқа 
кіріспеу.
10. Жұмыс орнының жақсы жарықтандырылуын талап етіңіз, яғнишамдар 
көзге көрінбеді және жұмысшының көру аймағында болмауын қадағалау.
11. Жұмысты бастамас бұрын машинаның барлық жұмыс бөліктерін 
майлаңыз.
12. Машинаның жұмысын бос жүріспен тексеріңіз.
13. Егер ақаулар табылса, онда жұмысқа кірісуге болмайды. Жұмыс 
уақытында:
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14. Жұмыс кезінде мұқият болыңыз, сыртқы әңгімелермен алаңдамаңыз.
15. Орында ғана ту келген саған тапсырылған.
16. Машинаның айналмалы бөліктерінің жанына қайшы, бұрағыш және басқа 
құралдарды қоймаңыз.
17. Жұмыс үшін түтіккен немесе бұралған инені, шелектің ілмегін 
пайдаланбаңыз.
18. Жолда машинаны тазалауға және майлауға қатаң тыйым салынады.
19. Машинаны тек педальмен тежеңіз. Ұшу дөңгелегін тежеуге және оның 
жүрісін қолдың қозғалысымен тездетуге тыйым салынады.
20. Машинаның астына және машинаға бөгде заттарды қоюға тыйым 
салынады.
21. Тоқтаусыз машинаның аймағы арқылы ештеңе қабылдамаңыз және 
бермеңіз.
22. Жұмыс орнын дайын өніммен толтырмаңыз.
23. Цехтардың өту жолдары, шығу жолдары жарамды күйде ұсталуы және 
ештеңемен үймеленбеуі тиіс.
24. Есіңде болсын, бұл сақталмаған кезде қауіпсіздік техникасы ережелерінің 
бірінші кезекте зардап шегеді жұмыс бұзатын ережелері. Жұмыс 
аяқталғаннан кейін:
25. Жұмыс орнын ретке келтіріңіз, машинаны желіден ажыратыңыз.
26. Машинаны тазалаңыз және майлаңыз.
27. Егер бар болса, ауысым шеберіне ақаулар туралы хабарла.
28. Жазатайым оқиға кезінде болған жағдай туралы әкімшілікке хабарлап, 
медициналық көмекке жүгініңіз.
29. Қауіпсіздік ережелері орындалмаған жағдайда кінәлілер жауапқа 
тартылады.

2.12. Шашты модельдеудегі постижер өнімдерінің рөлі

2.12.1. Постижер өнімдерін қолдана отырып, шашты безендіру 
ережелері

Шаш үлгісі қарапайым қоғамда киімге қарағанда әлдеқайда ертерек 
пайда болды және адамзат қоғамының эволюциясымен бірге өзгерді. Шаштар 
көбінесе климаттық жағдайларға, тарихи оқиғаларға, діни сенімдерге, 
эстетикалық көзқарастарға байланысты өзгерді. Шаш пен көркемдік бейненің 
пайда болу процесі өте күрделі, көбінесе бұл бір-бірден пайда болатын, 
жақын немесе әртүрлі суреттердің пайда болуымен байланысты. Шашты 
жасаудың шығармашылық процесі адам қызметінің кез-келген басқа 
түріндегі шығармашылықпен тығыз байланысты. Шаш үлгісі мүсін бейнені 
безендіруге қатысқандай, көркем бейнені жасауға ықпал етеді. Жоғары өнер 
тұрғысынан, бұл тұрғыда сіз біршама шиеленісті көре аласыз, бірақ соған 
қарамастан, біздің тұжырымымыз батыл да, оғаш та көрінбеуі керек - бұлай 
ойлауға негіз жоқ. Белгілі бір көркемдік бейнені білдіре отырып, шаш үлгісі 
адам қайта құрылуы керек болғанда немесе белгілі бір адамның даралығын 
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баса көрсете отырып, басым мәнге ие болуы мүмкін. Шаштың дамуы, 
олардың өзгеруі, бір жағынан, дәуірдің жалпы стиліне, екінші жағынан сәнге 
байланысты.

Өнердегі стиль – бұл өнердің идеялық мазмұнының бірлігіне 
байланысты бейнелі жүйенің, көркемдік өрнектің құралдары мен әдістерінің 
тұрақты ортақтығы.Шаштың бір стилінде сән деп аталатын әртүрлі 
модификациялар пайда болады, бұл өмірдің немесе мәдениеттің кез-келген 
саласында белгілі бір талғамның қысқа үстемдігі деп түсініледі. Әрбір жаңа 
сән қажетті жаңалықты, кейде алдыңғы сәнге қатысты қайшылықтарға толы. 
Шашты жеке модельдеу кезінде сән интерпретациясы деп аталады. Модель 
әртүрлі өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Айта кету керек, көптеген әртүрлі, жиі 
болжанбайтын факторлар шаш үлгілерінің өзгеруіне әсер етеді, нәтижесінде 
жаңалары пайда болады. Стильдік ерекшеліктердің болуы, формалардың 
әртүрлілігі сән әсерін кеңейтуге және кеңейтуге мүмкіндік береді, осылайша 
адамдардың санын қанағаттандырады.
Мақсатына байланысты шаш үлгілері 8 түрге бөлінеді:

•Кездейсоқ шаш үлгісі сәнді және әдемі ғана емес, сонымен қатар 
ыңғайлы және тәжірибелік болуы керек, оны көбейту үшін көп уақытты 
қажет етпейді. Сонымен қатар, ол адамның кәсібіне сәйкес келуі керек.

•Кешкі шаш үлгілері ой, орындау және композиция бойынша күрделі. 
Шаштың пішіні, түсі, әшекейлері мұқият ойластырылуы керек, шаш үлгісі 
талғампаз болады. Тастармен әшекейленген, 25 - 30%.

•Модельдік шашты орындау қиын, сән бағытына сәйкес келуі керек, 
кескіннің тұтастығын толықтыруы керек. Макияж жарқын. Зергерлік 
бұйымдар – жеке бөліктер. Шаш түсі кемінде 2 түсті.

•Стильдендірілген шаш үлгілері қазіргі заманғы элементтерді, 
әшекейлерді, шаштардағы ұлттық колоритті, шаштың түсін, костюмді 
айқындауға арналған толықтыруларды қолдана отырып, ұлттық нақыштың 
негізінде орындалады.

•Авангардтық шаш үлгілері – көрініс шеберге өзінің ерекше идеяларын 
білдіруге мүмкіндік береді. Шаштар жаңа, белгісіз нәрсені білдіреді. 
Шаштың ерекше түстері, элементтері, силуэт сызықтары қолданылады, 
зергерлік бұйымдар мен шексіз мөлшерде түсіну қолданылады.

•Фольклорлық шаш үлгілері кез-келген көріністерді, халық өмірінен 
алынған оқиғаларды көрсету үшін қолданылады. Костюмнің, зергерлік 
бұйымдардың, макияждың, шаштың сәйкестігі болуы керек.

•Тарихи шаш үлгісі сахнада, спектакльдерде көрнекі ретінде 
қолданылады. Олар стильге, дәуірге, белгілі бір кезеңге, белгілі бір 
әшекейлердің, костюмдердің болуына, түсініктерді қолдануға сәйкес келуі
керек.

•Қиял-ғажайып шаштар-жаңа сызықтарда, формаларда, макияжда 
көрініс табады. Шебердің идеясына сәйкес келеді. Ерекше толықтырулар, 
көптеген әшекейлер рұқсат етіледі. Қиял шаш үлгілерінде сіз 70-90% постты, 
зергерлік бұйымдарды және т.б. қолдана аласыз, бұл сізге шаштың қызықты 
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формасын жасауға мүмкіндік береді. Қиял-ғажайып шаштар негізінде 
орындалуы мүмкін: сәулет, музыка, табиғат, өнер, ғалам.

Шаш үлгілеріндегі постижер бұйымдарының формалары шебердің 
ниетіне және сән бағытына байланысты, бұл постижер бұйымдарының 
формаларын жасауға, шаштараздың дамуына және сәннің дамуына ықпал 
етеді. Қиялдағы шаштар өте алуан түрлі және олардың орындалуын.

Постижер бұйымдары – шаш үлгісінде ойластырылған кескіннің 
ажырамас бөлігі болып табылады. Киім элементтерімен, аяқ киіммен, 
әшекейлермен қатар, постижер өнімдері бар шаш үлгісі дәуірді көрсете 
алатын толық бейнені жасауға қызмет етеді. Уақыт өте келе әртүрлі 
көркемдік стильдердің әсерін сезініп, костюм мен шаш үлгісі үнемі өзара 
тепе-теңдік пен үйлесімділікті іздейді.

2.12.2. Шаш үлгілерін модельдеуде постижер бұйымдарын жобалау, 
жасау және қолдану ерекшеліктері

Постижер бұйымдарымен шашты модельдеу кезінде композицияны 
ескеру қажет. Постижер бұйымдарымен шаш үлгісі композициясының негізі 
оның пішінін құрайтын бөліктердің жиынтығы, осы бөліктердің қатынасы, 
жалпы пропорциялар, силуэт болып табылады. Композицияның қаншалықты 
дұрыс жасалғандығы кескіннің экспрессивтілігі мен сұлулығына байланысты 
болады.

Постижер бұйымдарымен шашты модельдеу кезінде бет пішіні, 
фигураның пропорциялары да ескеріледі, өйткені шаш үлгісі жоғары және 
көлемді, ал фигура өте жоғары болмауы керек.

Демек, постижер бұйымдарымен шаштың бейнелі экспрессивтілігіне 
оның белгілі бір құрылысы, яғни композиция арқылы қол жеткізіледі.

Постижер бұйымдармен шашты салу кезінде қызықты, үйлесімді 
шашты жасау үшін барлық нәрсені ескеру қажет. Постижер өнімдері бар 
шаш үлгісінде салынған әрбір бөлшек шаш үлгісінің композициясында үлкен 
рөл атқарады.

Пропорция, масштаб, ырғақ, екпін, үйлесімділік, мұның бәрі шашты 
теңестіріп, пропорционалды орындалды.

Пропорция – бұл шаштың бөлшектерінің бет, фигурамен қатынасы.
Үйлесім – бұл шаштың барлық бөлшектері бір-бірімен үйлеседі, 

сонымен бірге мен бір-бірімді толықтырамын.
Ырғақ – бұл шаш элементтерінің ауысуы және олардың арасындағы 

интервалдар.
Сондай-ақ, шаш үлгісінде маңызды: пішін және мүсін.
Пішін – бұл сән бағытын ескере отырып, шаштың барлық элементтерін 

біртұтас етіп біріктіру.
Мүсін –бұл нақты контуры бар шашты жалпақ визуалды қабылдау.
Сондай-ақ, постижер бұйымдарымен шаш композициясының маңызды 

қасиеті– бұл шаш элементтерінің тепе-теңдігі, яғни бұл постижер 
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бұйымдарымен шаштың барлық элементтері бір-бірімен теңестірілген 
жағдай.

Шаштың құрамы постижер бұйымының, шаштың пішінінің, шаш 
элементтерінің, пропорцияның, масштабтың, сызықтың және т. б. толық 
үйлесімі болатындай етіп жасалуы керек.

Постижер бұйымдары театрлық бейнелерді жасау кезінде, актерлерді 
кинода макияждау кезінде жиі қолданылады, бұл керемет нәтижелерге қол 
жеткізуге және керемет бейнелер алуға мүмкіндік береді. Бірақ, қазіргі 
уақытта сауда белгілері тек өнер саласында ғана емес, сонымен қатар 
қарапайым адамдар шаш жасау кезінде де қолданылады. Постижер 
бұйымдарын эстетикалық мақсатта, шашқа қатысты қандай да бір 
проблемалары бар адамдар (мысалы, шаштың түсуі, шаштың түсуі), сондай-
ақ салтанатты іс-шараларға арналған шашты безендіру үшін қолдануға 
болады.

Табиғи және жасанды шаштардан жасалған заманауи композициялар–
сән шыңында. Органза, ашық шілтер, табиғи жүн, қызықты шыны 
моншақтар, моншақтар және көптеген жарқыраған ринстондармен 
безендірілген шаш гүлдері әсіресе танымал, оларды шашыңызға 
жабыстыруға болмайды, бірақ оны посттарда өте жақсы қолдануға болады.
Әрбір ерекше жағдайға дейін салонға бару көп уақытты және қымбат 
ләззатты қажет етуі мүмкін.
Балама бар– үйде, жұмыста, іссапарда немесе тіпті саяхатта керемет шаш 
үлгісін жасау. Бұл кез-келген күні бірінші дәрежелі сұлулық салонынан 
шыққандай көріну мүмкіндігі. Бұл бірегей, авторлық, эксклюзивті өнім Сізге 
шашқа жағымсыз әсерлерсіз кескінді тез өзгертуге, сыртқы келбетке осы 
жағдайда қажет нәрсені қосуға мүмкіндік береді.
Постижді қолданудың артықшылықтары:
1. Бұл стильді ерекшелеуге көмектеседі, бұл батыл бейненің жарқын екпіні.
2. Әр өнім ерекше.
3. Шаштың ұзындығы мен көлемінің кемшіліктерін жасыруға мүмкіндік 
береді.
4. Қарапайым шашты сәнді, қарапайым бекітуге айналдыру.
5. Стилистке барғанда қаражат үнемдеу және шеберге емес, клиентке 
ыңғайлы болған кезде шаш үлгісін жасау мүмкіндігі.
6. Ыңғайлы және берік бекіту жүйесі постты өзіңіз орнатуға мүмкіндік 
береді.
7. Жеңіл салмақ (салмағы 4-тен 20 граммға дейін).
8. Пайдалану кезінде шаш ерекше қауіпсіздікте болады.
9. Бірнеше рет қолдану.
10. Тек жоғары сапалы өнім (әр тігіс пен цикл үшін бүкіл өндіріс процесінде 
шеберді мұқият бақылау). Шебердің өнімі-оның беделі, ол сапасыз нәрсе 
жасауға мүмкіндік бермейді.

Қысқа уақыт ішінде өзгеруді немесе шаш проблемаларын шешуді 
армандайтын, шашты тұрақты бояумен және басқа да шаралармен бүлдіргісі 
келмейтін, бірақ денсаулығына зиян келтірместен сыртқы келбеті мен 
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имиджін өзгерткісі келетіндерге әртүрлі типтегі және стильдегі шаштар, 
шаштар мен төсемдер пайдалы болуы мүмкін. Осы мақсатта неғұрлым 
ұстамды және табиғи түрдегі постижер бұйымдары қолданылады.

2.12.3. Көрсетілім үшін постижер өнімінің рөлі мен мақсаты

Қазіргі сән әлемі өте алуан түрлі. Көптеген үрдістер, үрдістер, үрдістер, 
сән үрдістері заманауи шаштараздың дамуына әсер етеді. Қазіргі уақытта 
шаштараз өнері дамудың жоғары деңгейінде және сұранысқа ие. Бұған 
көптеген шаштараз конкурстары мен подиум көрсетілімдері дәлел бола 
алады, мысалы, Мәскеудегі VPSK Сұлулық кәсіпқойларының Бүкілресейлік 
конгресі, Невский жағалауы Сұлулық фестивалі, сәндік косметикадағы 
Шаштараз өнері бойынша түрлі чемпионаттар (2.36сурет).

 
 

2.36-сурет. Конкурстық жұмыстардың үлгілері

Шаш дизайнерлері әрдайым өз шеберліктерін көрсетуге тырысады, 
суреттерді барған сайын керемет және керемет етеді. Шеберлер әр уақытта 
шаштың немесе кескіннің ерекше элементтерін жасау үшін әртүрлі 
инновациялық және эксперименттік технологияларды игеруі керек.

Осыған байланысты, жоғары сәннің қазіргі заманғы қажеттіліктерінің 
әсерінен шашты жобалауда Желімді постижер технологиясы пайда болды. 
Бұл технологияның кең қолданылуы мен өзектілігі көптеген конкурстық 
шоулармен, жинақтардың демонстрацияларымен және шаштараз сән 
журналдарымен расталады.

Қысқа уақыт ішінде өзгеруді немесе шаш проблемаларын шешуді 
армандайтын, шашты тұрақты бояумен және басқа да процедуралармен 
бүлдіргісі келмейтін, бірақ денсаулығына зиян келтірместен сыртқы келбеті 
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мен имиджін өзгерткісі келетіндерге әртүрлі типтегі және стильдегі шаштар, 
шаштар мен төсемдер пайдалы болуы мүмкін. Сонымен қатар, постижер 
қызметтерінің артықшылығы-түпкілікті нәтижені әрдайым дәл көрсетуге 
болады. Ақыр соңында, сіз шашты, төсенішті және таңдалған бұйраларды 
киіп көре аласыз, оларды салу туралы шешім қабылдамас бұрын жалған 
цилияны қолдана аласыз. Постижер өнімдері сыртқы келбеттің түбегейлі 
өзгеруімен өтпелі кезең бола алады. Таңдалған түстің қысқа шаштары бар 
шашты қолдана отырып, шаштың ұзындығына ыңғайлы ма, түсі оңтайлы ма, 
жоқ па, соны анықтауға болады.

Бүгінгі таңда постижер қызметтері өте сұранысқа ие, өйткені олар 
кескінді тез, қолайсыз физикалық әсерлерсіз өзгертуге, сыртқы келбетке осы 
жағдайда қажет нәрсені қосуға мүмкіндік береді. Оңай, қауіпсіз, әдемі-бұл 
мінсіз көрінуге тырысатын адамның арманы емес пе.

Шаш жасауда осы технологияны қолданудың ең жарқын мысалдары: 
танымал Долорес журналы, ресейлік шаштараз марапаттары, алтын қайшы 
фестивалі. Бүгінгі таңда париктерді жасау өнерге теңестіріледі, оның сыртқы 
жылтырының артында өз шедеврлерін қолмен жасайтын постижер 
шеберлерінің ауыр, зергерлік жұмыстары тұр.

Бүгінгі таңда постижер өнімдері өзектілігін жоғалтқан жоқ. Постижер 
қызметтері театрда және фильмнің образдарында , теле - және фотосессияда, 
сән саласында көп пайдаланылады.Осының арқасында сахнада, экранда және 
жылтыр журналдар беттерінде әсерлі және ұмытылмас бейнелер жасалады. 
Шаштараз саласындағы нағыз кәсіпқой үшін жеке зергерлік бұйымдарды 
жасау және оларды ерекше жағдайларда (үйлену тойы, бітіру, тақырыптық 
кеш, конкурс, шоу, телесериал, жарнамаға арналған фотосессия және т.б.) 
шаш жасау кезінде шебер қолдану қиын емес.

Мереке күні кез-келген қыз биіктікте болғысы келеді және өз 
шашының ұзындығы әрдайым жеткілікті болмаса да, сәнді шашты жасайды.

Постижер өнімдерінің танымалдығы тез өсуде. Модельдің сұлулығына 
баса назар аударатын сәнді элемент ретінде посттарды жиі қолданатын 
жетекші стилисттердің сән көрсетілімдерін көру жеткілікті. Постижер жиі 
пайдаланылады құру театр және кино өнерінде, фотосессияда, сәнде көп 
қолданылады. Бүгінгі таңда статистика мынаны көрсетеді-барлық постижер 
өнімдері тауар өткізу нарығында бірдей сұранысқа ие емес.

Сұрақтар өзіндік бақылау:
1. Алғашқы париктердің пайда болуы туралы айтып беріңіз.
2. Париктер қандай материалдардан жасалғанын айтыңыз.
3. Постижер цехының бөлмесіне қойылатын негізгі талаптар туралы 

айтып беріңіз.
4. Постижер цехтарындағы жарықтандыру туралы айтып беріңізші.
5. Шаштың құрылымын және олардың ерекшеліктерін анықтаңыз.
6. Постижер ісіндегі технологиялық операциялардың кезектілігін 

тізімдеңіз.
7. Бұл карда?
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8. Постижер ісінде тарақ қалай жасалады. Қандай құралдар. 
қолданылады?

9. Қандай әдістер шашты постижер өнімдері негізінде бекітеді.
10. Үш жіпке бір айналымда шашты жару технологиясын айтыңыз.
11. Шашты бір айналымға екі жіпке айналдыру технологиясын 

айтыңыз.
12. Шашты тамбурлау технологиясын айтыңыз, қандай құралдар 

қолданылады.
13. Трессбанкке жіптер қалай тартылады?
14. Шиньондарды өндіру технологиясын айтыңыз.
15. Шиньон өндірісінде қандай құралдар мен материалдар 

қолданылады?
16. Кірпіктерді жасау процесін айтыңыз.
17. Шаш тазалау түрлері туралы айтып беріңізші.
18. Постижер ісі үшін кілем қалай жасалады?
19. Постижер ісінде қандай шаш күтімі процедуралары орындалатынын 

атаңыз.
20. Постижер ісінде шашты бояу қалай орындалады?
21. Постижер ісінде тұрақты бұралу туралы айтып беріңіз
22. Постижер бұйымдарында шашты сәндеу технологиясын айтыңыз.
23. Постижер өнімдерін сақтауда шебер қандай шарттарды ұстануы 

керек екенін айтыңыз.
24. Постижер бұйымдарын жөндеу қалай жүргізіледі?
25. Постижер ісінде париктің көбеюі немесе азаюы қалай 

орындалатынын айтыңыз.
26. Шиньонның пішінін қалай өзгертуге болады?
27. Постижер цехындағы қауіпсіздік техникасы ережелері туралы 

айтып берсеңіз.
28. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы айтып беріңізші.
29. Шашты модельдеудегі постижер өнімдерінің ерекшеліктері туралы 

айтып беріңіз.
30. Неліктен шашты модельдеуде композицияны сақтау керек?

2.13. Тәжірибелік жұмыстар

№ 1 тәжірибелік жұмыс

«4 өріммен өру»
Таралған шашты 4 бірдей бөлікке бөліңіз. Оң қолыңызбен шаштың бір 

бөлігін ұстап, оны екінші жіпке салыңыз, осы 2 жіпті қолыңызбен мұқият 
ұстаңыз. Осыдан кейін, сол қолыңызбен келесі жіпті ұстап, оны оң жақта 
орналасқан жіпке тастаңыз. Қалған 4 жіп тоқудың ортасында орналасқан 
бірінші жіптің астына салынуы керек. Екінші жіпті үшінші, ал төртінші жіпті 
екінші жағына тастау керек. Содан кейін, сіз ыңғайлы болу үшін жіптерді 
орап, өрімді тоқуды жалғастырыңыз. Енді бірінші жіпті алып, оны екінші 



242

жіптің астына созыңыз, ал үшінші жіпті төртіншіге салыңыз. Осыдан кейін 
бірінші жіпті үшінші, ал екінші жіпті үшінші жіптің астына созыңыз. Тоқуды 
қажетті бөлікке дейін жалғастырыңыз және тоқу аяқталғаннан кейін шашты 
серпімді жолақпен немесе таспамен байлаңыз.Үлгі бойынша 4 жіптен өру
(сурет. 6)

1-сурет

4 өріммен өте жақсы тоқылған өрім жарқыраған шашпен көрінеді, өйткені 
бұл жағдайда жіптер түрлі-түсті болады, бұл өте қызықты көрінеді. Осындай 
сәндеу үшін әртүрлі әшекейлерді таңдауға болады, ол өзгелердің 
талғампаздығы мен сұлулығымен таң қалдыратын қажетті бейнені жасайды.

4 өріммен өру схемасы және қадамдық нұсқаулық бұдан әрі 4 өріммен 
өру туралы қадамдық нұсқаулық ұсынылады. Алдымен шашты дайындау 
керек. Мұны істеу үшін оларды мұқият жуыңыз, тараңыз және құрғатыңыз. 
Егер өріммен ұзақ уақыт жүру керек болса, онда жұмыс босқа кетпеуі үшін 
шашты сәндеуге және бекітуге арналған өнімдерді дереу қолданған 
дұрыс.Қадамдық түрде барлық әрекеттер төменде көрсетілген 
фотосуреттермен бірге ұсынылған.
1. Шашты біркелкі төрт бөлікке бөлу керек. Ыңғайлы болу үшінсіз осы 
бөліктердің нөмірленуін елестетуіңіз керек. Мысалы, нөмірлеу сол құлақтан 
басталады (сурет.2). 

2-сурет

2. Сізге үшіншісін екінші жағына қою керек, содан кейін оны бірінші жіптің 
астына қою керек. Екіншісін төртіншіге қою керек (сурет.3).
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3-сурет

3. Енді төртінші жіпті біріншісіне салу керек, үшінші және екінші жіптер 
оларды орап алғандай болады (сурет.4).

4-сурет

4. Енді екінші жолақты біріншісінің астына қою керек, содан кейін оны 
үшінші жағына қою керек (сурет.5).

5-сурет

5. Әрі қарай, сіз өрімнің қажетті ұзындығына қол жеткізгенше бәрін осылай 
жалғастыруыңыз керек.4 жіптен тоқылған тоқудың осы классикалық 
нұсқасының схемасы төменде көрсетілген (сурет. 6).

6-сурет
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№ 2 тәжірибелік жұмыс

Шаш үлгісін екі нұсқада жасауға болады: кекілмен және кекілсіз
(сурет.7). Қалай болғанда да, шаш иықтан төмен және бір деңгейде кесілген 
болуы керек.

Шаш үлгісі мерекелік кешке де, ресми іс-шараларға да жарайды.

7-сурет

1. Жуылған шашты шаш кептіргішпен құрғатыңыз (сурет.8), оларды төсеу 
кезінде тартыңыз. Жеке шаштар шаштан шықпауы үшін оларды балауызбен 
емдеңіз. Шашты басқа құрылғылардан үшбұрыш түрінде бөліңіз.

8-сурет

2. Қалған шашты мұқият тараңыз және бастың жоғарғы жағындағы бумақа 
жинаңыз (сурет.9), оны жұқа серпімді жолақпен бекітіңіз.

9-сурет

3.  Ұзындығындағы шашты тарақпен шаш сызығынан бірнеше жолақты етіп 
ақырын босатыңыз (сурет.10)
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10-сурет

4. Шаштың тығыздығына байланысты оларды бірнеше шашқа теңдей етіп 
бөліңіз, оларды серпімді жолақтармен, шаш қыстырғыштарымен немесе 
қысқыштармен уақытша бекітіңіз. Шаш үлгісі жақсы көрінеді, егер ол тақ 
жіптерден жасалған болса, оңтайлы — 5-9 дана (сурет.11).

11-сурет

5. Әр жолды ішінен аздап тарқату керек (түтіккен), сыртын щеткамен 
тегістеу керек (сурет.12).

12-сурет

6. Саусағыңызбен жалпақ бұйралағыш түтік жасаңыз (сурет.13) және басына 
екі шаш қыстырғышты көрінбейтіндей етіп бекітіңіз. Лак себіңіз. 

13-сурет

7. Ұзын шаштарды қыздырылған бұйралағышқа орап, олардан спиральды
бұйралар жасаған дұрыс (сурет.14).
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14-сурет

8. Егер сіз шашты бес жіптен артық бөлсеңіз, бұйраларды екі қатарға немесе 
бір-бірінің үстіне жартылай ашық гүл жапырақтары сияқты орналастыруға 
болады (сурет.15)

15-сурет

9. Бұйраланған жіптерді бұйралағышпен орап, шашты лакпен бекітіңіз 
(сурет.16). 

16-сурет

№ 3 тәжірибелік жұмыс

Бұл шашты екі нұсқада жасауға болады: тікелей немесе толқынды шаш 
түрінде. Толқынды шаштарды сәндеу романтикалық түрде көрінеді
(сурет.17).
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17-сурет

1. Түзу шашты жақсылап тараңыз, табиғи қылшық щеткамен тегістеңіз және 
құлақтан құлаққа дейін тік бөлікпен екіге бөліңіз (сурет.18).

18-сурет

2.Шаштың ұштарын қысқыштармен немесе серпімді жолақтармен қысыңыз, 
сол кезде жұмыс істеуге кедергі болмайды.Окситальды аймақтың шаштарын 
бумақа жинаңыз (сурет.19).

19-сурет

З. Дайын шашты серпімді резинкаға байланысты құлап кетпес үшін, буманы 
қосымша құрылғымен нығайтыңыз.
4. Шаш қыстырғыштың біреуін шаштың түбіне тығыңыз, шашты орап 
резинкамен байлаңыз, сосын екінші шаш қыстырғышын бірінші шаш 
қыстырғышымен түйістіріңіз. Мұндай бекіту сенімді болады.
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20-сурет

5. Буманы бірнеше жіптерге бөліп, оларды тараңыз. Табиғи қылшық 
щеткамен тарақты төменнен тегістеңіз, шашқа тор салыңыз және оны 
буманың түбіне көрінбейтін етіп бекітіңіз (сурет.21).

21-сурет

6. Дайындалған буманы түтікке бұрап, оны екі жағына да шаш қыстырғышын 
көрінбейтіндей етіп бекітіңіз (сурет.22).

22-сурет

7. Оксипиталды аймақтың шаштарын төсегеннен кейін париеталды аймаққа 
өтіңіз. Бос шашты қиғаш бөлікпен бөліңіз.
8. Шашыңыздың ұштарың шығыршықпен бұраңыз.
9. Бетке, құлақ артына біліктер ауысады жгуттар, олар артқа 
оралады.Флагеллаларды көрінбейтін немесе сәндік шаш қыстырғыштарымен 
бекітіңіз. Бұйра шаштан жасалған шаштан құйрығымен тарақты бірнеше 
жұқа әшекейлейтін жіптерді абайлап босатуға болады (сурет.23).
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23-сурет

№ 4 тәжірибелік жұмыс

«Қос бұйралар». Техника қос бұйралар жоспарланған шашқа 
байланысты өзгеруі мүмкін. Жаттығу ұзын шашта орындалады (сурет.24)

.
24-сурет

Төбедегі шаш жиналады, содан кейін ол бес бірдей жіптерге бөлінеді 
(сурет.25).

25-сурет

Бірінші жолды тараңыз және түзетіңіз. Бұйраның бірінші жартысын бірінші 
жолды оңға қарай бүгіп, ұштарын солға бағыттаңыз. Бұйраларды диагональ 
бойынша қойыңыз және бекітіңіз. Бос ұштардан қос бұралу орындалады.
Бұйраны диаграммада көрсетілгендей қойыңыз және бекітіңіз (сурет.26).
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26-сурет

Шаштың ұштарын екінші бұйраға салыңыз және бекітіңіз. Бос ұшымен 
қайталаңыз (сурет.27).

27-сурет

Тепе-теңдікті қамтамасыз ету үшін, бір сағат тілімен, екіншісін сағат тіліне 
қарсы бағытта  бекітіңіз.(сурет.28).

 
28-сурет

№ 5 тәжірибелік жұмыс

Бұл шаш үлгісі үшін ұзындығы иыққа дейін немесе кекілсіз  шаш 
қажет. Мұндай шаш үлгісін үйлену тойына жасауға болады (бұл жағдайда 
перде бұйралардың астына бекітіледі) немесе жай ғана кешкі, гүлдермен 
немесе басқа әшекейлермен бекітіледі. (сурет.29).
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29-сурет

1. Дөңгелек аймақты құйрығымен тарақпен бөліңіз, ол шашты 
"шляпалар"орналасқан деңгейден 2-3 см төмен ұстап тұруы керек.Шашты 
жинап, қауіпсіздік үшін оны резеңкемен байлаймыз. (сурет.30).

30-сурет

2. Уақытша және оксипитальды аймақтардың шашынан қабық жасаңыз.
3. Шаштың қалған бөлігін бастың артқы жағына тараңыз, олардан және 
шаштың екінші жағынан ролик жасаңыз және оны көрінбейтін шаштармен 
бекітіңіз (сурет.31).

31-сурет
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4. Бастың жоғарғы жағында жиналған шашты термобигудиге ораңыз. Бұралу 
бағыты болашақ бұйралардың бағытын анықтайды.
5. Жіп тұлғаның құрылғымен бөліңіз (сурет.32).

32-сурет

6. Әр жолды тараңыз (оны сәл тарылтып, тегістеуге болады) және роликтің 
жалғасы ретінде артқа қойыңыз — бұл "шляпалар өрісі" (сурет.33).

33-сурет

7. Салқындатылған бұйраларды алып тастаңыз және бұйраларды 
саусақтарыңызбен төбе шашына жайыңыз.
8. Буылған шашты тарақпен бетке түсетін жұқа жолақты абайлап босатыңыз 
(сурет.34).

34-сурет
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№ 6 тәжірибелік жұмыс

Иықтың астындағы түзу шашты үш шоқтың асимметриялық шаш 
үлгісіне салуға болады, ол көлемді қаламмен немесе үлкен жарқын гүлмен 
безендірілген (сурет.35).

35-сурет

1. Төменгі оксипитальды аймақты бөліңіз: құлақтан құлаққа дейін көлденең 
бөлуді жүргізіңіз. Бастың пішініне байланысты оны құлақтың ұшынан 
жоғары немесе жуу деңгейінде жасауға болады (сурет.36).

36-сурет

2. Қалған шашты диагональды бөлумен бөліңіз, оны маңдайдан көлденең 
бөлу сызығына дейін созыңыз. Табиғи бөлуге назар аударыңыз, бұл жағдайда 
шаш шаштан шықпайды (сурет.37).

37-сурет

З. Әр аймақтың шаштарын келтіріп, жұқа серпімді жолақтармен бекітіңіз.
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38-сурет

4. Әр буманы 3-5 жіпке бөліңіз (сурет.39). Төменнен жеңіл тарақ жасаңыз 
(түтіккен), жіптерді табиғи қылшықтары бар щеткамен таспа түрінде 
туралаңыз және оны бекітетін құралмен өңдеңіз (спрей гелі).

39-сурет

5. Әр жіпті әдемі етіп қойыңыз және басына спираль немесе бұйралар түрінде 
бекітіңіз – бумалардың негіздерінің айналасындағы сақиналарды 
орналастырыңыз.
6. Шашты қатты бекітетін лакпен бекітіңіз (сіз гауһар жылтырмен жасай 
аласыз), шашты көлемді қаламмен немесе үлкен гүлмен толықтырыңыз 
(сурет.40).

40-сурет

№ 7 тәжірибелік жұмыс

«Орташа шашқа арналған қабық» шаш үлгісі. Иыққа дейін жіптер 
ұзындығы мен әсемдігінің болмауына байланысты ұлулардың классикалық 
нұсқасымен сирек жасалады. Күнделікті өмір үшін орта шашқа арналған 
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қабық француз бұралу әдісімен жасалады. Бұйралар жай ғана жоғары 
буматан "бананға" оралып, түйреуіштермен бекітіледі. Егер сізге әдемі және 
көлемді сәндеу қажет болса, арнайы роликті қолданған дұрыс.
1. Шашыңызды тараңыз. Париеталды аймақта өрімді таңдаңыз. Артқы 
жағындағы бұйраларды бір жағына тараңыз және көрінбейтін жақтауды 
жасаңыз (сурет.41).

41-сурет

2. Роликті бекітіп, оны жіптермен жабыңыз. Ұштарын тіркеу үшін шаш 
таяқшылары және  астына аксессуар тағады (сурет.42).

42-сурет

3.Париеталды шашты аздап тараңыз және қысқыштармен бұраңыз. Роликтің 
жоғарғы бөлігін жіппен жауып, шашты шаш қыстырғыштарымен бекітіңіз 
(сурет.43).

43-сурет

4. Кекілді (бар болса), бәрін лакпен себіңіз (сурет.44).
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44-сурет

№ 8 тәжірибелік жұмыс

«Тоғыз өріммен тоқу». Бұл классикалық тоғыз жіптен жасалған және 
бастың артқы жағында шаш үлгісі түрінде орналасқан шаш үлгісі (сурет.45).

45-сурет

Буманы үш бірдей тығыздыққа бөліңіз. Содан кейін орталық өрімді тағы үш 
тең жіпке бөліп, оларды кесіп өтіңіз (сурет.46).

46-сурет

Сол жіпті үш тең жіпке бөліңіз. Содан кейін сол жақ сыртқы жіптің үстінен, 
астынан және үстінен өтіп, оны орталық жіптің үстінен кесіп өтіңіз 
(сурет.47).
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47 –сурет

Қысқышпен сол жақтағы 4 жолақты бекітіңіз . Оң жіпті 3 бірдей жіпке бөліп, 
сыртқы оң жіпті орталық жіптен өтіп кеткенше тоқыңыз. Екі жағынан бас 
бармағыңызбен және сұқ саусағыңызбен кезекпен тоқуды жалғастырыңыз. 
Әрқашан бес жіптің шетінен тоқуды бастаңыз (сурет.48).

48 –сурет
Ұштарын серпімді жолақпен бекітіп, өрімді оның түбіне дейін көтеріп, 
буманың жоғарғы бөлігінің үстіне тігінен қойыңыз. Қауіпсіз жақтан шаш 
қыстырғыштарымен бекітіңіз (сурет.49)

49-сурет

№ 9 тәжірибелік жұмыс

«Валик контуры бойынша». Бұл шаш үлгісі прогрессивті пішіндегі 
ұзын шашта жасалады, 40-шы жылдардағы сән рухында асимметриялық 
ролик болып табылады (сурет.50).
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50-сурет

Шаштың бір бөлігін алдыңғы жағынан қиғаш бөлікке бөліп, қалған шашты 
артқа тараңыз. Роликтің орналасуын көрінбейтін етіп белгілеңіз. Жаттығуды 
орындау кезінде диагональды бөліктер қолданылады (сурет.51).

51-сурет

Екі жіпті екі жағынан бөліп, қалған шашты болашақ роликтің орнын 
белгілеп, көрінбейтін етіп бекітіңіз. Соңғы көрінбейтін кері бағытта бекітіңіз 
(сурет.51 а).

51-сурет
Құлақ алдында жолақты диагональды бет бөлігімен бөліңіз. Қажет болса, 
жіпті тараңыз және бүгіңіз (сурет. 52).
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52-сурет

Жіптерді ішінен бекітіп, бос ұштарын саусақтың айналасына орап, бекітіңіз. 
Бұл бұйраға келесі жіп қолданылады (сурет.53).

53-сурет

Келесі жіпті алып, оны бұйраға салыңыз. Қауіпсіздік үшін шаш 
қыстырғыштарын пайдаланыңыз.. Келесі жолмен қайталаңыз.

№ 10 тәжірибелік жұмыс

«Испан шығыршығы».
Элементті орындау технологиясы: испан шығыршығы
1. Төменгі-оксипиталды аймақта шашты бумаға жинаңыз. Жарылыс 
аймағында көрсетілгендей V-тәрізді жолақты қалдырыңыз (сурет.54).

54-сурет

2.Шаштағы резеңкені жасырып, оны шаш таяқшаларымен бекітіңіз (сурет.55)
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55-сурет

3.Буманы екі тең бөлікке бөліңіз. Бөліктерді жеңіл тараңыз. Оларды 
көрсетілгендей бағытта бұраңыз (сурет.56) және көрінбейтіндей шаш 
таяқшаларның көмегімен бекітіңіз. Шығыршықты абайлап тараңыз, олардан 
біркелкі жартылай шеңбер жасаңыз.

56-сурет

4.Жарылыс аймағынан қалған жіпті алдыңғы париеталды аймаққа жалпақ 
буклет түрінде шаш таяқшаларымен бекітіңіз. Шашты лакпен бекітіңіз. 
Жақсы жылтырату үшін спрейді жылтыратыңыз (сурет.57).

57-сурет

№ 11 тәжірибелік жұмыс

«Іскерлік шаш үлгісі» техникасын игеру (элемент: Француз 
спиралы): 1. Бұл ФТЗ бөлу үшбұрыш, шаштың шыңы оның жоғарғы 
жағында болады (сурет.58)
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)
58-сурет

2.Содан кейін біз оны турникетке бұрап, алдымен оң жағынан жоғарыдан,
содан кейін сол жағынан төменнен қосамыз (сурет.59).

59-сурет

№ 12 тәжірибелік жұмыс

«Той шаш үлгісі»
Үйлену тойға арналған  шаш үлгісін жасау технологиясы:
1.Біз париетальды аймақта кең жолақты таңдаймыз, қалған шашты жоғары
бумаға жинаймыз.
2.Буманы үш бөлікке бөліңіз.
3. Париетальды аймақтағы барлық шашты орташа диаметрлі термобигудиге
бет жағынан бағытта орап, 15-20 минутқа қалдырыңыз (сурет.60).

60-сурет
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4. Сонымен қатар буманың бүйір бөліктерін бұраңыз..
5. Буманың орталық бөлігін щеткамен мұқият тараңыз (сурет.61).

61-сурет

6. Бұл шашта біз барлық таралған шашты орналастыратын шаш торын 
қолданамыз (сурет.62).

62-сурет

7. Тиіс мақсаттарда көлемдік нысанын пішінді түйреуіштермен бекітеміз.
8. Біз париеталды аймақтан бұйралағыштарды алып тастаймыз және бірінші 
қатармен жұмыс істей бастаймыз (сурет.63).

63-сурет

9. Біз оны мұқият тарақтап, шығыршықтың түбіне көрінбейтін етіп бекітіп, 
шығыршыққа қойдық.
10. Бір жағынан, біз шығыршықты толқын түрінде орналастырып, жіппен 
жабамыз (сурет.64)
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64-сурет

11. Біз париеталды аймақтан келесі жолды аламыз және онымен бірдей 
техникамен жұмыс жасаймыз.
12. Сондай-ақ, толқынды шашқа шығыршықпен өрім саламыз (сурет.65).

65-сурет

13. Біз бұйралағыштарды буманың бүйір бөліктерінен алып тастаймыз және 
әрқайсысын роликке саламыз
14. өрімдерді айқастырамыз.
15. Біз 40-шы жылдардағы Голливуд стилінде маңдайымызға s әрпімен 
лақтырамыз.
16. 40-шы жылдардағы Голливуд стиліндегі шаш үлгісі дайын (сурет.66)

66-сурет

17. Алынған шашты суретке түсіріңіз, басып шығарыңыз және зертханалық 
және тәжірибелік жұмыстарға арналған дәптерлерге салыңыз.
18. Нәтижені мұғаліммен талқылаңыз.
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№ 13 тәжірибелік жұмыс

«Той шаш үлгісі». Үйлену тойы шаштарын жасау технологиясы:
1. Париеталды аймақта біз үшбұрыш түрінде үлкен жіпті таңдаймыз (бастың 
артқы жағына дейін).
2. Қалған шашты төмен бумаға жинаймыз. Буманың барлық шаштары электр 
пинцеттеріне оралған (сурет.67).

67-сурет

3. Сондай-ақ, барлық шашты таңдалған үшбұрыштан бетке қарай бұраңыз.
4. Бұл шашты жасау үшін біз бір роликті қолданамыз (сурет.68).

68-сурет

5. Роликті буманың айналасына орап, түйреуіштермен бекітеміз.
6. Буманы 4 тең бөлікке бөліп, оларды қысқышпен уақытша бекітіңіз 
(сурет.69)

69-сурет
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7. Әр жолды щеткамен тараңыз (сурет.70)
8. Содан кейін оны сәл тегістеңіз.

70-сурет

9. Біз роликке көлемді толқындар түрінде саламыз. Осылайша салынған 
барлық 4 бума жіптері роликті толығымен жабуы керек.
10. Барлық шаш талын құйрығына қойғанда, біз париетальды аймақтың 
шашымен жұмыс істей бастаймыз: бұйраланған бұйраларды қатты тараймыз

71-сурет

11. Содан кейін оларды щеткамен тегістеңіз.
12. Және толқын түрінде артқа қойыңыз (сурет.72).

72-сурет

13. Біз әр жіппен бірдей техникамен жұмыс жасаймыз.
14. Қалған барлық жіптер талғампаз толқындарға салынған.



266

15. Біздің шашымыз артта көрінеді (сурет.73).

73-сурет

16. Алынған шашты суретке түсіріңіз, басып шығарыңыз және зертханалық 
және тәжірибелік жұмыстарға арналған дәптерлерге салыңыз.
17. Нәтижені мұғаліммен талқылаңыз.

№ 14 тәжірибелік жұмыс

«Коктейль шаш үлгісі» (элемент: 4 жіптен жасалған өрім).
1. Париетальды аймақта үшбұрышты таңдаңыз, қалған шашты бір тығыз 
бумаға жинаңыз.
2. Буманы серпімді және екі көрінбейтін етіп жинаңыз (сурет.74).

74-сурет

3. Барлық шашты бумадан үш тең бөлікке бөліңіз.
4. Әр бөлікті 4 бөлікке бөліңіз (сурет.75).
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75-сурет

5. 4 жіптен өрілген өрім жасаңыз (сурет.76).
6. Бумадан 3 өрім шықты.

76-сурет

7. Париетальды аймақтағы шашты «шпикелет» өрімімен өріңіз.
8. Өрімді париеталды аймақта сәл бөлшектеңіз, одан жұқа бөліктерді
тартыңыз (сурет.77).

77-сурет

9. Шпагат жартысында бүктеліп, бекітіледі.
10. Әрбір буманы «аккордеонмен» тартып, шаш таяқшаларымен бекітіңіз 
(сурет.78).
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78-сурет
11. Бір көлемді байламға 3 өрім жинаңыз.
12. Пішінге қосымша әсемдік пен көлем беріңіз (сурет.79).

79-сурет

13. Шашты күшті бекітетін лакпен бекітіңіз.
14. Алынған шашты суретке түсіріңіз, басып шығарыңыз және зертханалық 
және тәжірибелік жұмыстарға арналған дәптерлерге салыңыз.
15. Нәтижені оқытушымен талқылаңыз

№ 15 тәжірибелік жұмыс

Мақсаты:
• Қатты пішінді кесуді орындаңыз.
• Шаштың табиғи таралуын қолданыңыз.
• Көлденең сызыққа жабысыңыз.

1. Графикалық кескін шаш сәніндегі шаш ұзындығының таралуын көрсетеді. 
Табиғи жағдайда барлық шаштың ұштары бірдей деңгейде болады (сурет.80).
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80-сурет

2.Суретте кесу кезінде қолданылатын көлденең бөліктерге бөлу көрсетілген. 
Назар аударыңыз, барлық құрылғылар бір-біріне параллель және бірдей 
қашықтықта орналасқан (сурет.81).

81-сурет

3. Бастың орналасуы түзу. Шашты маңдайдың ортасынан бастың артқы 
жағына және құлақтан құлаққа дейін төрт аймаққа бөліңіз.
4. Саусақтар мен қайшыларды негізгі бөлікке параллель орналастырыңыз. 
Саусақтарыңызға параллель кесіңіз, алдымен орталықтан бір жағына, содан 
кейін екінші жағына қарай жылжытыңыз.
5. Жіптің артына тәжге қарай жоғары қарай кесуді жалғастырыңыз. Нөлдік 
градус проекция бұрышын және минималды кернеуді байқаңыз.
6. Уақытша бүйірлік аймақтарды кесу кезінде олардың ұзындығын бастың 
артқы жағындағы кесілген шаштың шашымен салыстырыңыз. Бұл түзу 
сызықты сақтауға көмектеседі (сурет.82).
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82 - сурет

7.Бастың жоғарғы бөлігіне жеткенде, шашты шаш қиып болғаннан кейін,
соңында қалай болғанын қаласаңыз солай таратып жайыңыз. Кейбір 
жағдайларда бастың алдыңғы бөлігінде шаштың ұзындығын маржамен 
қалдыру қажет болуы мүмкін (бастың бұдырын түзету). Бұл шаштың бүйірге 
қарай таралған кездегі текстураның белсенділігінен аулақ болуына септігін 
тигізеді.

№ 16  зертханалық жұмыс

Мақсаты:
• Қысқа жасау үшін "тісті" техниканы қолданыңыз.
• Бөліктенген шаш қию қалың көлденең кекіл (сурет.83).
• Тік айрықтардан бөліктенген  кезінде саусақтардың параллель емес 

күйін қолданыңыз.

                                                  83 - сурет

1. Осы қысқа бөліктенген шаш қиюда әр түрлі желілер пайдаланылады, 
соның салдарынан үстіне қысқаша қиылған желке және периметр үстінен 
көлемді нысан алынады. Кекіл көзді дерлік жабады.
2. Схемада көрсетілгендей форма құру үшін әр түрлі айрықтар және 
техникалық тәсілдерін пайдаланылатынына  қарамастан, жалпы шаш қию 
бөліктенген болып табылады. Желке жағының төменгі бөлігі жоғарғы 
жағынан құлақтың жоғарғы нүктесі арқылы бөлінеді. Кекіл аймағы –бастың 
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жоғарғы бөлігінен көздің сыртқы бұрышына дейін . Бастың желке  жағында 
тік айрықтар, ал жоғарғы жағында көлденең айрықтар қолданылады. 
Бүйірлерінде диагональды айрықтар қолданылады, кекіл аймағында 
көлденең. (сурет.84).                           

84 - сурет

3.Бастың артқы жағының жоғарғы бөлігін төменгі жағынан бөліп, орталық 
арқылы тік бөлуді жүргізіңіз. Төменгі желке тұсынан қиып бастаңыз. 
Жоғарыдан төменге қарай қиыңыз. Кескін бұрышы 45°. Саусақтардың 
параллель емес орналасуы. 
4.Желке тұсының жоғарғы бөлігінде көлденең айрық пайдаланылады. Бастың 
артқы жағындағы ең ұзын шаштардың ұзындығын нұсқаулық ретінде 
пайдаланып, ортасынан қиып бастаңыз. Перпендикуляр үлестіруді, кескіннің 
ортаңғы бұрышын қолданыңыз. 
5.Желкенің жоғарғы жағынан жоғары қарай жылжытыңыз. 
6.Бастың самай-бүйірлік аймақтарында желке тұсының диагональды 
айрықтары қолданылады. Алғашқы желке диагональды құлақтың алдынан 
бөліңіз. Бір саусақтың қалыңдығына перпендикуляр бөлу мен кескінді 
қолданыңыз. 
7.Кейінгі айрықтарды артқа қарай созыңыз. Бүйірлік шаштардан  желке 
тұсына өту тегіс болуы үшін перпендикуляр үлестіруді және кескіннің 
орташа бұрышын қадағалаңыз. (сурет.85). Қарама-қарсы жағынан бірдей 
техниканы қолданыңыз. 

85 - сурет
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8.Кекіл аймағында көлденең айрықтар қолданылады. Бекітілген сызық жасау 
үшін перпендикуляр үлестіруді және кескіннің кішкене бұрышын 
қолданыңыз.

№ 17  зертханалық жұмыс

Мақсаты: аяқталған шаш қысқартуды диагоналды беттік бөлуды 
арттыру арқылы орындау.
1. Бұл алдыңғы диагональды бекітілген сызықты қолдана отырып 
орындалатын үлкейтуі бар қабаттардың пішінінің классикалық мысалы. 
Шаштың ұзындығы маңдайда минималды және бастың артқы жағында 
максималды. (сурет.86 ).

86 – сурет

2. Құрылымдық диаграммада шаштың ұзындығы маңдайдағы минимумнан 
бастың артқы жағындағы максимумға дейін қалай өзгеретіні көрсетілген. 
Барлық жіптер диагональды бет айрықтарынан бір басқару тізбегіне дейін 
азаяды  (сурет.87).

87 - сурет

3. Орталық айрықты бөлектеңіз. Ұзындығын клиенттің қалауына байланысты 
өзгертуге болады. Енді салыстырыңыз шаш ұзындығын ұшынан және желке 
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тұсындағы  ұзындығына дейін. (сурет.88). Бұнымен прогрессивті пішіннің 
дәлдігіне қол жеткізеді.

                          

                                     88 - сурет

4. Басыңызды сәл алға қарай еңкейтіп, шаш қиюды, перпендикуляр 
үлестіруді, кескін бұрышын 45°, алдыңғы диагональды, саусақтарды бөлуге 
параллель бастаңыз.
5. Бастың иілу сызығы бойымен қозғалуды жалғастырыңыз, тиісті кескіндер 
мен айрықтарды сақтаңыз. (сурет. 89). 

                                     

                                              89 – сурет

6. Барлық жіптерді бір басқару тізбегіне тарту керек. Екінші жағынан, дәл 
солай жасаңыз. Содан кейін периметрдің жиегін орындаңыз. Бұл шаш бұйра 
және түзу құрылым үшін шашқа өте ыңғайлы.

№ 18  зертханалық жұмыс

Мақсаты:
• Қабаттарға біркелкі пішін жасаңыз.
• Көлденең, тік және радиалды айрықтарды қолданыңыз.
• Бас бетінен тұрақты кескін бұрышын ұстап тұрыңыз.
1. Құрылымдық диаграммада ұзындықтардың бастың бүгілуіне қатысты 
таралуы көрсетілген. (сурет .90). Шаштың ұзындығы барлық жерде бірдей.
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90 - сурет

2. Басты маңдайдың ортасынан бастың артқы бөлігінің ортасына дейін 
бастың ең биік нүктесі арқылы құлақтан құлаққа бөліңіз. Шаштың алдыңғы 
шетінен бастап бастың жоғарғы бөлігіне дейінгі тік аймақта көлденең 
айрықтар қолданылады. Бүйірінде тік бөліктер қолданылады. Радиалды 
бөліктер бастың артқы жағында қолданылады. (сурет. 91).

91 – сурет

3. Шаштың алдыңғы жиегінің ортасынан жұмыс істей бастаңыз. Жіптің 
басқару ұзындығын жоғарғы еріннің деңгейіне орнатып, көлденең айрықтар 
жасаңыз. Перпендикуляр үлестіруді қолданыңыз және шашты бастың бетінен 
90° бұрышпен жобалаңыз. Саусақтарыңызды бастың бетіне параллель қойып, 
саусақтарыңызға параллель қиыңыз. Жылжымалы сызықты пайдаланып, 
шаштың алдыңғы шетінен бастың жоғарғы бөлігіне дейін кесіңіз. (сурет. 92).



275

92 - сурет 

4. Бүйірге өтіңіз тік бөлімдерді бөліп, шашты 90° бұрышпен жобалаңыз 
(сурет. 93). Саусақтардың параллель орналасуын қолдануды жалғастыру. 
Екінші жағынан да қайталаңыз.  

93 - сурет

5. Бастың желке жағын қиюға өтіңіз. Тік айрық жасаңыз. Шашты бастың 
бетіне 90° бұрышпен жобалаңыз және саусақтарыңызды бастың бетіне 
параллель орналастырыңыз. Радиалды бөлімдерге өтіп, ортасынан бір, содан 
кейін екінші жағына қарай бастың дөңес жерлеріне параллель қиыңыз. 
6.  Нәтижесінде қабаттардағы біркелкі форма пайда болады. Құрылым 
белсенді және контур бастың пішінін қайталайды.

№ 19  зертханалық жұмыс

Мақсаты:
• Аралас пішінді жасаңыз (біркелкі және прогрессивті формалар)
• Төбе аймақта біркелкі пішінді жасау үшін жылжымалы сызықты 
қолданыңыз.
• Самай- бүйірлік аймақтарда және бастың желке аймағында прогрессивті 
пішінді жасау үшін бекітілген сызықты қолданыңыз.
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1. Құрылымдық схема біркелкі және прогрессивті екі форманың 
арақатынасын көрсетеді. Алдыңғы төбе аймақта шашты қию кезінде 
қолданылатын тік және радиалды бөліктер. Самай жағында және төменгі 
желке аймақта шашты қию кезінде көлденең айрықтар қолданылады. (сурет. 
94).

94 - сурет

2. Бастың орналасуы түзу. Көлденең айрықтан бөліп, алдыңғы аймақтан 
кесуді бастаңыз. Перпендикуляр үлестіруді қолданыңыз, саусақтар бөлуге 
параллель, кескін бұрышы 90°. Жылжымалы сызық жасай отырып, бастың 
пішініне параллель қиыңыз. Біркелкі пішінді жасай отырып, қиюды 
жалғастырыңыз.  
3.Бастың жоғарғы бөлігінде радиалды айрықтарды қолданыңыз және бастың 
пішініне параллель қиыңыз.
4. Төменгі желке аймақ және самай бүйірлік аймақта біз шашты жоғары 
қарай, перпендикуляр үлестіруді жобалап, саусақтарыңызды көлденең 
айрыққа параллель орналастырамыз. Бұл периметрдің үлкен ұзындығын 
сақтайды.  
5. Шаштың ұзындығы рұқсат етілгенше немесе соңғы жолға дейін қиыңыз. 
Қажет болса, шашты периметр сызығы бойымен қиыңыз.

№ 20  зертханалық жұмыс

Мақсаты:
• Шаш қиюдың аралас формасын орындаңыз 

1. Екі форманың тіркесімін орындаңыз. Прогрессивті нысаны қабаттары да 
фронталь төбе аймағында және бөліктенген нысаны төменгі желке 
аймағында.
2. Құрылымдық схема шаш қиюдағы шаш ұзындығының перпендикуляр 
таралуын көрсетеді. (сурет. 95).
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95 - сурет

4. Сұлбадан көрініп тұрғандай, фронтальды аймақ алдын-ала бөлінеді
жеке секциясына қатысады. Ол үшін көлденең айрықтар мен бекітілген
сызық қажет, ол фронтальды аймақтың алдыңғы бөлігінде орналасқан.
Барлық ұзындықтар осы сызыққа дейін азаяды (сурет.96).

96 - сурет

5. Бастың орналасуы түзу. Саусақтар айрыққа параллель, перпендикуляр
таралуы, кескін бұрышы 90°, бекітілген дизайн сызығы.
6. Төменгі желке аймақта тік айрықтарды бөліп алыңыз, саусақтарыңызды
параллель ұстаңыз көлбеу сызық, 90° кескін бұрышы, жылжымалы дизайн
сызығы жасаңыз (сурет. 97 ).

97 - сурет
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№ 21  зертханалық жұмыс

Мақсаты:
• Ортаңғы бөліктеу пішінді желке диагональды және көлденең 

айрықтармен қиыңыз.
1. Көлденең және желке диагональды айрықтардан кескінмен перпендикуляр 
үлестіруді көрсетіңіз.

98 - сурет

2. Әмбебаптығына байланысты бөліктенген пішіндерді қию ерлер арасында 
танымал. Ұзартылған кекіл кезінде бұл шаш қиюдағы шашты бетінен алып 
тастауға болады. Арналған құрылымдық сұлбасы көрсетілген біріктіру 
бөліктеулі  нысандары нысаны қабаттары артуына байланысты. (98 сур.).

99 - сурет

3. - суретте желке аймақта көлденең айрықтар, ал самай-бүйірлік аймақтарда 
желке тұстан диагональ жасалғандығы көрсетілген. аймақтағы кекілдің 
бойымен көлденең айрықтар, ал бүйірлерінде желке  диагональды бөлінеді. 
Симметрия үшін шашты құлақтан құлаққа және маңдайдың ортасынан 
шеңберге қарай бастың артына бөліп бөліңіз. (99 сур.).
4. Бастың орналасуы түзу. Ортаңғы кескін  бұрышын орнатып, көлденең 
айрықты бөліп, төменгі желке аймақтан қиюды бастаңыз. Саусақтар айрыққа  
параллель, жылжымалы дизайн сызығы. Бастың дөңес аймағына жеткенде, 
салмақ жасау үшін кескін бұрышын азайтыңыз. Жоғары қарай жылжу кезінде 
саусақтардың параллель орналасуымен перпендикуляр үлестірулермен 
жұмыс істеуді жалғастырыңыз. 
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5. Кекіл аймағында көлденең айрықтарды және табиғи таралуды 
қолданыңыз. Жолды бөлу үшін, қастардың ұшының екі жағында 
диагональды айрық жалғастырыңыз. Саусақтар айрықтарға параллель, кескін 
бұрышы 0 градус. (100 сур.).

   100 - сурет

6. Самай бүйірлік аймақтарда желке тұсты диагональды бөліктер және 
ортаңғы бұрышта кескін қолданылады. Қию кезінде саусақтардың параллель 
орналасуын және перпендикуляр таралуын сақтаңыз. Жоғарыдан ортасына 
қарай қиюды жалғастырыңыз. Сол әрекеттерді екінші жағынан қайталаңыз.
(101 сур.).

  101 - сурет

7. Шашты екі жағынан қиып  аяқтағаннан кейін, оның тепе-теңдігін 
тексеріңіз.

№ 22  зертханалық жұмыс

Мақсаты:
• Төмен үдемемен қысқа шаршы пішінді шаш қиюды орындаңыз.
• Тік және көлденең айрықтарда жалпақ шашты көрсетіңіз.

1.Бұл шаш кескіні қатаң классикалық көріністі қалайтын ер адамдарға жақсы
сәйкес келеді.  Бұл квадрат пішіні фигуралық элементтерді үлкейту
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қабаттарына, біркелкі пішінге және бөліктеу пішінге  желке тұсында және 
ұштарында төмен кескінмен біріктіреді. (сурет. 102).

102 - сурет

2.Суретте төбе аймақта көлденең айрықтары  бар үш бөлім көрсетілген. 
Барлық үш бөлімді қию кезінде орталық арқылы тік айрыққа назар 
аударыңыз. Мойын аймағында және самай  аймақтарда тік айрықтар . 
(сурет.10).

103 - сурет

3.Жолақты қию кезінде жіптер тігінен жоғары қарай таралып, көлденеңінен 
(еденге параллель) қиылады. Бұл кесу әрекеті ұшақты алуға мүмкіндік 
береді. Бастың иілу сызықтарының арқасында ұзындығы үлкен жіптер.
4.Шаштың алдыңғы сызығындағы орталық бөлікте кішкене жіпті таңдап, 
мұрын көпіріне назар аудара отырып, қажетті ұзындығын анықтаңыз. Содан 
кейін тік бөліп, жіпті тігінен жоғары қарай тараңыз. Саусақтарыңызды еденге 
параллель ұстаңыз және шаш қиюды орындаңыз. Бүкіл Орталық бөлімде 
көлденең бөліктер жасаңыз және тегіс технологияға сәйкес шаш қиюды 
орындаңыз. Әрбір жаңа кесілген жіп келесі үшін бақылауға айналады. (сурет. 
104).
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104 - сурет

5.Бетіңізден бастап, жіптерді тігінен жоғары қарай тартыңыз және еденге 
параллель қиыңыз. Тегіс технологияны қолдана отырып, бастың жоғарғы 
бөлігіне қарай жылжуды жалғастырыңыз. Және солай жасаймыз әрбір 
секциясы. Бақылау жіп болуы тиіс көрінеді қиюға тұрақты. Көлденең тік 
тексеруді орындаңыз.
6.Төменгі аймақ төрт айрыққа бөлінеді. Тік айрықтар қолданылады. 
Сызықшалар  шаштың бағытын көрсетеді. (сурет.105 ).

105 - сурет

7.Самай-бүйірлік және желке аймақтарын қию үшін бақылау жіптері бұрын 
қиылған жоғарғы аймақтың периметрі бойынша бөлінеді. (106 сур.).
             

106 - сурет
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8.Тегіс қию технологиясымен жұмыс істеуді жалғастырыңыз. Жіптерді 
тігінен бүйірге тараңыз және тігінен қиыңыз. Сыртқы аймақты қию кезінде 
саусақтарыңызды еденге перпендикуляр ұстаңыз. Оң жақтан солға қарай 
реттеңіз.
9.Келесі екі бөлімді қиып, қию бағытын ауыстырыңыз.
10. Бастың желке жағында "тарақтың үстіндегі қайшылар"техникасымен 
төмен үдемені орындаңыз. Есіңізде болсын, тарақтың орналасуы қию 
бұрышы мен алынған көлбеу сызықты анықтайды. Нәтижесінде, желке 
тұсындағы сүйек аймағында ұзын жіпке тегіс ауысу арқылы үдемеден 
бөліктеуге ауысуды жасаңыз. (107 сур.).

107 – сурет

11.Параметр арқылы жиектеп, шаш қиюды аяқтаңыз.

№ 23  зертханалық жұмыс

Мақсаты:
• Үлгі бойынша "тарақтың үстіндегі қайшылар" техникасымен орташа 

үдемемен қиыңыз.
• Жіптердің шетінен және желке сүйектен жоғары тегіс ауысуын жасаңыз.

1. Осы пішіннің түзу сызықтары мықты еркектік бейнені жасайды.  
Қысқа, төртбұрышты пішін тұлғаның түзу ерекшеліктерін баса көрсетеді.  
Блок-схемада орташа үдеме көрсетілген, бөліктенген пішін формамен 
үлкейте отырып қабаттарға қосылады, осылайша бастың жоғарғы жағында 
салмақ түзіледі. (сурет.108).
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108 - сурет

2. Алдыңғы төбе аймақ көлденең бөліктері бар үш бөлімге бөлінеді. Алдымен 
орталық бөлім кесіледі. Әрбір жаңа жіп тігінен жоғары қарай бөлініп, 
көлденеңінен (еденге параллель) кесіледі. 2 және 3 бөлімдер бірдей 
технологиямен кесіледі. (сурет.109). 

               

109 - сурет

3. Уақытша бүйір-самай және крест аймағы тегіс қию технологиясымен 
қиылады, жіптің ұзындығы төбе аймақтағы бұрын қиылған жіптермен 
анықталады. (сурет. 110).

110 - сурет

4. - суреттегі сызықтар «тарақ үстіндегі қайшы» техникасын қолдана отырып, 
орташа үдемеде шаш қию бағытын көрсетеді.  Бастың артқы жағынан 
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ортасынан перпендикуляр үлестірумен және кескін 90 °  бұрышымен кесуді 
бастаңыз. Желке тұсына қарай жоғары қарай кесіңіз.
5. Есіңізде болсын, тарақтың бұрышы көлбеу сызықты анықтайды. Ең ұзын
жіптерден ең қысқа жіптерге тегіс ауысуды қамтамасыз ету үшін желке
тұсындағы жіптерді басқару үшін ұстап, уақытша бүйір-самай аймақты
кесуді жалғастырыңыз. (сурет. 111).

111-- сурет

№ 24  зертханалық жұмыс

Тапсырма тақырыбы: Шашты дымқыл тазалау технологиясы
Зертханалық тапсырманың мақсаты: дымқыл тазалау технологиясын 

зерттеу.
Құралдар мен құрылғылар: үлкен ыдыс
Тұтынылатын материалдар: табиғи немесе синтетикалық шаш, ыстық 

су (35-40° c), сусабын.
1.Салыстырмалы түрде үлкен ыдысқа жылы су құйылады (сурет.112).

112 - сурет

2. Шаштың ластану дәрежесіне және майлылығына байланысты сусабын
қосу керек (сурет.113).
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113 - сурет

3. Шаш сабынды суға түседі (сурет.114).

114 - сурет

4.Шашты мұқият жуу керек. (сурет.115).

115 - сурет

1. 1. Шашты сығып болғаннан кейін, жіптерді жылы ағынды 
сумен шайыңыз. (сурет.116).
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116 – сурет

№ 25  зертханалық жұмыс

Тапсырма тақырыбы: трессті бір айналымда орындау технологиясы үш 
жіп

Зертханалық тапсырманың мақсаты: үш жіптің бір айналымында 
трессті орындау технологиясын зерттеу

Құралдар мен құрылғылар: Трессбанк
Тұтынылатын материалдар: табиғи немесе синтетикалық шаш, ыдысқа 

жылы су.
Орындау технологиясы:

1.Оң қолдың сұқ саусақтары мен бас бармақтарын дайындалған суға 
батырыңыз, картадан шаштың кішкене жіптерін алыңыз және трессбанктің 
созылған жіптерінің сыртына әкеліңіз. (сурет. 117).

117 - сурет

2. Содан кейін суға малынған жіптердің ұштарын төменгі және ортаңғы 
жіптердің арасына түйінге жақын қойыңыз. Шаштың жіптерінің ұштары 
ортаңғы және жоғарғы жіптерді жауып тастауы керек, ал төменгі жіп сіздің 
жағыңызда ашық болуы керек. Әрі қарай, шаштың ұштарын сол қолдың сұқ 
саусағымен және бас бармағымен қысыңыз, сонда жіптің ұшы жоғарғы 
жіптен 3-4 см шығады.
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3. Трассбанктің жіптері арасындағы шаш жіптерінің ұштарының бұл 
орналасуын тығыздау кезінде бастапқы деп санауға болады. ( сурет.118 ).

118 - сурет

№ 26  зертханалықжұмыс

Тапсырма тақырыбы: үш жіптің екі айналымында трессті орындау 
технологиясы

Зертханалық тапсырманың мақсаты: үш жіптің екі айналымында 
трессті орындау технологиясын зерттеу.

Құралдар мен құрылғылар: трессбанк.
Тұтынылатын материалдар: табиғи немесе синтетикалық шаш, ыдысқа 

жылы су.
Орындау технологиясы:

1.Оң қолдың сұқ саусақтары мен бас бармақтарын дайындалған суға 
батырыңыз, картадан шаштың кішкене жіптерін алыңыз және трессбанктің 
созылған жіптерінің сыртына әкеліңіз. (сурет. 119).

119 - сурет
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2. Содан кейін иірілген жіптің ұштары суға малынған төменгі және ортаңғы 
жіптердің арасына түйінге жақын орналастырылады.мойын. Сонымен қатар, 
шаштың жіптерінің ұштары ортаңғы және жоғарғы жіптерді жабуы керек, ал 
төменгі жіпті сіз ашуыңыз керек. Содан кейін шаштың ұштарын сол қолдың 
сұқ саусағымен және бас бармағымен қысыңыз, осылайша жіптің ұшы 
жоғарғы жіптен 3-4 см жоғары шығады. Трессбанк жіптерінің арасындағы 
шаштың ұштарының бұл орналасуы крекинг кезінде ерекше деп санауға 
болады.декомпозициялар. Содан кейін шашты бекітіп, екінші раундтан кейін 
тоқтағанша солға қарай сырғытыңыз. Жарықшақтың соңында үш жіпті 
бұрынғыдай ілмек тәрізді түйінмен байлаңыз, бірақ тек төменгі жіпті үш 
түйінмен байлаңыз (сурет. 120).

120 - сурет

№ 27  зертханалық жұмыс

Тапсырма тақырыбы: шашты бір түйінмен шашты негізге бекіту 
технологиясы

Зертханалық тапсырманың мақсаты: шашты бір түйінмен шашты 
негізге бекіту технологиясын зерттеу 

Құралдар мен құрылғылар: Ілмек, тюль
Тұтынылатын материалдар: табиғи немесе синтетикалық шаш, 
Орындау технологиясы:

1.Дайындық операцияларынан кейін оң қолыңызға тиісті нөмірдің ілгегін алу 
керек. Ілмек ұстау қажет орта, сұқ және үлкен саусақпен, сондықтан соңына, 
қаламдар жаттым арналған ребре алақан арасындағы сұқ және үлкен 
саусақпен оң жақ қолына. Бұл жағдайда саусақтар Ілмек тұтқасын оның 
негізінен шамамен 1 см қашықтықта ұстауы керек. Ілгек қарындаш сияқты 
ұсталады. Жұмыс үшін бастапқы позицияда ілгектің сақалы жоғары қарай 
бұрылуы керек. (сурет. 121).
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121 - сурет

2. Оң қолдың саусақтары мен бас бармақтарын картадан шаштың кішкене 
жіптерінен тартып, сол қолдың саусақтарымен 5-7 см Ілмек қалыптастыру 
үшін оны түбінен жартысына бүктеп, топсаның негізін сол қолдың 
саусақтары мен бас бармақтарымен қысыңыз.
3. Содан кейін сол қолды шашпен жұмыс аймағына апарыңыз, ал ілгектің 
сақалын (сақалын жоғары) оң қолыңызбен тюль ұяшықтарының біріне 
салыңыз, ілмектен бірнеше шаш (сақалдың мөлшеріне байланысты) іліңіз 
және ілмектің негізін сол қолдың саусақтарымен мықтап ұстап, ілгектің 
сақалы біртіндеп тюль ұяшығына тартылады. Бұл жағдайда шаштың тұрақты 
кернеуін сақтау керек, әйтпесе олар сақалдан шығып кетуі мүмкін және 
басып алу операциясы қайталануы керек. Тюльдің жасушасы арқылы 
шаштың ілмектерін сүйреп апарғаннан кейін, ілмек цикл арқылы жалғасады.
4. Ілмек ішке қарай жылжыған кезде индексті және бас бармақты сақалмен 
өзіне қарай жылжыту арқылы орналастырады және бұл жағдайда ұзартылған 
жіптің негізі ілмекпен ұсталады.  Содан кейін ілгекті сақалмен өздігінен және 
төмен қарай бұраңыз, жіптің негізін оның ілмегі арқылы сүйреңіз және 
қалыптасқан түйінді өткір қимылмен қатайтыңыз (сурет.122).

122 - сурет
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№ 28  зертханалық жұмыс

Тапсырма тақырыбы: трессбанкті жұмысқа дайындау
Зертханалық тапсырманың мақсаты: жіптерді тарту технологиясын 

зерттеу, тресбанкті жұмысқа дайындау
Құралдар мен құрылғылар: трессбанк, карда, қысқыштар.
Жұмсалатын материалдар: жіптер
Орындау технологиясы:

1. Жұмысқа кіріспес бұрын үстелге тресбанкінің тірегін бекітіп, жіптерді 
трассбанктің қазығынан тартып, картаны қапсырмалармен нығайтыңыз.
Трессбанк тіректерін үстелге арнайы қысқыштармен бекітіңіз, олар оларды 
үстелдің бетіне қатысты тік ұстайды. Содан кейін, оң жақ тіректің үш 
бағанының әрқайсысына жіптерді орап, содан кейін кесектерді оң трессбанк 
тірегінің тесікшесіне салыңыз; әр түйреуіш үшін жіптердің ұштарын сол жақ 
тіректің ілгегіне созып, оған қарапайым түйінмен бекітіңіз. Жоғарғы бағанды 
жіппен алып тастағаннан кейін, барлық үш жіпті сол жақ тіректің ілмегінен 
2-3 см қашықтықта ілмек тәрізді түйінмен байлаңыз. Мұндай түйіндерді екі-
үш жасау керек. Олар трестің бастауы болады. Осыдан кейін, шоқты орнына 
салыңыз. Барлық жіптерді біркелкі тарту үшін, әр шоқты ұяға орамға қарай 
бұру керек (сурет. 123).

123 - сурет

№ 29 зертханалық жұмыс

Тапсырма тақырыбы: парикті өң тонымен бояу технологиясы 
(химиялық бояғыштар)

Зертханалық тапсырманың мақсаты: парикті тонға бояу
технологиясын зерттеу (химиялық бояғыштармен) 

Құралдар мен құрылғылар: парик, тарақ, тостаған, щетка, қысқыштар, 
сүлгі.

Тұтынылатын материалдар: резеңке қолғап, екінші топтағы бояу
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1. Өнімді болванкаға салыңыз және оны мұқият бекітіңіз. Парикті жақсы 
тарау керек.(124 сур.).

124 – сурет

2. Алдын ала жақсы таралған шашты бөлек жіптерге бөлу керек. Қолда  
міндетті түрде қолғап болуы керек. Бояуды қыл-қаламмен тамырдан ұшына 
дейін жағып, желке  жағынан бастаған жөн. Самай бөлігінде жұмыс 
аяқталады, өйткені ең жұқа шаштар бар және олар тезірек боялады
(сурет.125).

                                                 125 - сурет

3. Барлық бояғыш затты қолданғаннан кейін, сирек тістері бар тарақпен 
оны шаштың бүкіл ұзындығына біркелкі таратқан жөн.

№ 30 зертханалық жұмыс

Тапсырма тақырыбы: париктерде тұрақты бұйралау технологиясы
Зертханалықтапсырманың мақсаты: постижер ісінде тұрақты бұйралау 

технологиясын зерттеу 
Құралдар мен құрылғылар: ши таяқшалар, химиялық құрам және 

бекіткіш.
Тұтынылатын материалдар: парик, резеңке қолғап
Орындау технологиясы:

1. Ши таяқшаға оралатын шашты желке аймағының ортаңғы жолағынан 
бастаңыз. Париктің жөндеушіге түспеуі үшін жіптің ұзындығының төрттен 
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үш бөлігін құраммен ылғалдандырады. Қолдың терісін химиялық құрамның 
әсерінен қорғау үшін жұқа резеңке қолғаппен жұмыс істеу ұсынылады. 
Шаштың тарылған жіптері сол қолдың алақанына салынып, оның астына ши 
таяқтар қойылады, ол сол уақытта оң қолында ұсталады, ал сол қолдың бас 
бармағымен және сұқ саусақтарымен шаштың ұштары ұсталады. Шаштың 
ұштары 1-2 см шығатындай етіп ши таяқшаға қойылады (сурет. 126).

126 – сурет

2. Сол қолдың сұқ саусағы шаштың ұштарын орау бағытында ішке қарай 
бүгіледі, ал сол қолдың ортаңғы саусағы бұл қозғалысты қайталайды, шашты 
ши таяқшаларға басады. Сол қолдың сұқ саусағы ши таяқшаның жазықтығы 
бойымен қозғала бастаған кезде, шаштың ұштарын жіптің астына бүгіп, оң 
қолдың сұқ саусақтары мен бас бармақтары қажет, жіптің кернеуін сәл 
босатып, ши таяқшаларды дұрыс бағытта жылдам айналдырыңыз. Ши 
таяқшадағы шаштың ұштарын дұрыс ұстау сол қолдың үш саусағы мен оң 
қолдың екі саусағының синхронды жұмысына байланысты. Әрі қарай, екі 
қолдың саусақтарымен ши таяқшаға шаш толығымен бұралғанша бұралып, 
содан кейін серпімді жолақпен бекітіледі. (сурет. 127).

127 – сурет

3. Осылайша, олар өнімнің барлық шаштарын орап, шаштың әр жіптері ол 
орналасқан жөндеуші аймағына қатаң перпендикуляр тартылғанына көз 
жеткізеді. Әйтпесе, шаш біркелкі  бұраланбауы мүмкін. Барлық шашты ши 
таяқшаларға орап, оларды бұйралау құрамымен қайтадан сулаңыз (құрамы 
жөндеушіге түспеуі үшін мұқият болу керек) (сурет.128 ).
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128 – сурет

4. Бұйралағаннан кейін париктің шашы жылы сумен шайылып, 
фиксатормен өңделеді. Бекіткішті көбік резеңке губкамен көбіктендіргеннен 
кейін, шаштың әр талын мұқият өңдеңіз. Шашқа арналған фиксаторды ұстау 
уақыты 10 минут. Белгіленген уақыттан кейін ши таяқшалар босатылады. 
Олар мұны өте мұқият жасайды, өйткені бұйралар әлі толық бекітілмеген 
және бұйралар жеткілікті серпімді емес. Ши таяқшалардан босатылған
шашты фиксатормен қайта өңдейді (ұстап тұру уақыты орташа есеппен 10 
минут). Содан кейін шашты сусабынсыз жылы сумен шайыңыз.
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Қысқаша қорытынды

Білім алушы бөлімді зерделеу бойынша постижерлік әшекейлердің негізгі 
түрлерін орындау үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды 
меңгереді. Білім алушы постижерлік жұмыстарға арналған негізгі шикізат 
пен материалдарды ажырата алады, эскиздер мен постижерлік әшекейлерді 
орындай алады.  Ол табиғи және жасанды шашты мақсатына сай қолдана 
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алады, сонымен қатар шашты тығыздау және шашты негізге бекіту 
дағдыларын игереді. Ол эскиздер, - суреттер, жабысқақ, тығыздалған және 
аралас безендіру техникасында, шиньондар мен жапсырмалар, кірпіктер мен 
крепе, бұрымдар,, түрлі модификациядағы париктер сияқты бұйымдарды 
орындай алады. Постижерлік әшекейлер мен бұйымдарды күту және жөндеу 
техникасын меңгереді.
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Глоссарий

Абстрактілі – теориялық, нақты емес.
Бейімдеу – жеке анатомиялық құрылымға, шаштың өсу бағытына, 

шаштың тығыздығына және өмір салтына бейімделу
Асимметриялық тепе-теңдік – теңгерімсіздікті бет ерекшеліктеріндегі 

тепе-теңдікті түзету үшін қолданатын шаш үлгісі
Асимметрия – симметриның болмауы.
Бабетта – "Бабетта соғысқа барады" фильміндегі кейіпкер Бриджит 

Бардо киген, әйел адамдардың биік шаш үлгісі.
Тепе-теңдік – үйлесімділік немесе пропорционалдылық; шаш үлгілерінің 

дизайнында шаштың ені мен биіктігінің дұрыс қатынасын білдіреді.    
Кескіннің үлкен бұрышы – 60 градустан жоғары, 90 градустан төмен. 
Тепе-теңдік: дизайн элементтерінің тепе-теңдігі; бөлшектердің 

кеңістіктік осьтің центріне қатысты үйлесімді орналасуы. 
Негізгі түс - табиғи шаш түсінің тоналды негізі.
Бигуди – ( фр. bigoudi) — түзу шашты бұйраға айналдыратын  құрылғы.
«Болванка» - тығынды материалдан жасалған, матамен қапталған, 

қиыстырып келтірілген парик киілетін, тазалау (жуу), бояу және шаш сәндеу 
мақсатында бастың пішінін қайталайтын тұғыр.

Браминг – шаш үлгісіндегі шашты кептіргішпен және тегіс щеткамен 
сәндеу.

Бұрымдар — бұл шаш үлгісіне салынған (таралған) шаштар, олардың 
ұштары келесі бұрымның негізіне бекітілген.

Тік сызықтар – жоғары және төмен бағытта өтетін түзу сызықтар.
Ішкі бағыттаушы – шаш үлгісінің ішкі бөлігінде орналасқан 

бағыттаушы. 
Толқын — бұл шаш үлгісінің белгілі бір бөлігі, онда шаштың тегіс иілісі 

бар, екі жағынан тәждер деп аталатын сызықтармен шектелген.
Шаштар – бұл адам терісінің 95% - ын қамтитын жіп тәрізді мүйізді тері 

қосымшалары (алақандарды, табандарды, саусақтардың бүйір беттерін, 
еріннің қызыл жиегін қоспағанда).

Жасанды шаш – 80-ші жылдары алғаш рет жасалған. XIX ғ. мақтадан 
химиялық өңдеу арқылы жасанды талшық; ХХ ғасырдың 60 – шы жылдары 
сәнге айналды, әйелдер оларды сәнді шаш ретінде киді.

Шаштардан құралған ендірме – клиенттің табиғи шашының түбіне 
бекітілген және ұзындығы мен көлемін ұлғайтуға қызмет ететін қосымша 
бөлімдер немесе шаш жіптері.

Ұршық — бұрымдарды жасауға арналған.
Дөңес – сыртқа шығып тұратын иілісі бар.
Биік шаш үлгісі – шашты иықтан жоғары көтеретін шаш үлгісі.
Ұлғаймалы бөліктеу - екі параллель емес сызық арасындағы бөліктеу;

бет жағынан артқа қарай бағыт бойынша ұлғаяды.
Үйлесімділік — бұл реттелгендік. Барлық элементтер бір-бірі 

толықтыратын біртұтас бүтін. Бірыңғай механизмнің бір түрі. 
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Газ елегі — айрық жерінде парик жөндеушінің төбе аймағына тігіледі.
Көлденең сызықтар - еденге немесе көкжиекке параллель сызықтар.
Гофре – арнайы қысқыштардың көмегімен шашты кішкентай 

толқындармен бұйралау.
Тарақ – шашты тарауға немесе әйелдердің шаш үлгісін бекітуге және 

безендіруге арналған, бір немесе екі жағында бірнеше тістері бар ұзын 
пішінді тілім.

Тарақ бұйралары – толқындар пайда болу үшін қысқыштар көмегімен 
жасалған және шаш жотасының артына немесе астына орналастырылған 
бұйралар.

Бөліктеу - шаштың ұштары нәтижесінде  бірінің астынан бірі көрінетін 
шаш қию техникасы.

Графикалық құрылым - бастың шығыңқы болуына байланысты шаш 
қию кезінде ұзындықтардың таралу сызбасы.  Бұл сұлба болашақ шаш 
қиюдың жоспары. 

Үдеме - бастың жоғарғы бөлігіне қарай қысқа ұзындықтардың 
прогрессиясы, нәтижесінде белсенді бітім пайда болады.

Бөліктенген форма - шаштың ұзындығы бастың желке тұсынан маңдай 
алды жоғарғы бөлігіне дейін өсетін формасы.  Табиғи құлау кезінде шаштың 
ұштары бірінің үстіне бірі шығып тұрады.

Көлденең сызық - көкжиек сызығына параллель сызық.
Диссонанс - бұл мүлдем басқа элементтердің тіркесімі, толығымен 

керісінше.
Дизайн - бірыңғай көркемдік тұтастықты құрайтын пішіндердің, 

сызықтардың және безендіру эффектілерінің  таралуы.
Диагоналды сызықтар – көлденең және тік сызықтар арасында 

орналасқан сызықтар
Диффузор – жұмсақ (шашыраңқы) кептіруді қамтамасыз ететін және 

құрылымдық айырмашылықтарды баса көрсетуге немесе сақтауға 
көмектесетін шаш кептіргішке арналған саптама.

Ұзын шаштар – бас, сақал, кеуде, қолтық және т. б. өсетін шаштар.
Табиғи таралуы: шаштың табиғи өсу бағыты.
Табиғи құлау: шаштың ауырлық күші әсерінен алатын орны.
Қабаттардың біркелкі формасы: барлық шаштың ұзындығы бірдей 

болатын пішін.
Бұрау: шаштың тығыз бұралған тоқымы,  тағы бір атауы торсадо.
Желатин: (фр. gélatine, лат. gelātus «мұздатылған»; түссіз немесе сарғыш, 

ішінара гидролизденген коллаген ақуызы, мөлдір тұтқыр массасы.  Парик 
жөндеуші құру кезінде қажет.

Бас аймағы – бас бөлігінің шаш жапқан аймағы. Қию кезінде келесі 
негізгі аймақтар бөлінеді: фронталды-жоғары, екі самай бөлігі және желке 
тұсы.

Тәж аймағы: бастың жоғарғы бөлігі, төменгі доғалы айрықтан бөлінген. 
Тәж аймағына фронтальды-төбе, жоғары бүйірлік-самай және желке 
аймақтарының бөлігі кіреді.
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«Тісті» техника: шаштың ұштарында әртүрлі ұзындықтарды жасау үшін 
қолданылатын әдіс.

Желке диагоналі: бастың артқы жағына бағытталған диагональды 
сызық. Нәтижесінде шаш артқа бағытталған. 

Бас аймағы: бас бөлігінің шаш жапқан аймағы. Қию кезінде келесі 
негізгі аймақтар бөлінеді: фронталды-жоғары, екі самай бөлігі және желке 
тұсы.

Бағытты өзгерту (қайта бағыттау): шаш бөлігін табиғиға қарама-қарсы 
бағытта және бағыттаушыға сәйкес тарау; ішкі аймақта немесе периметрдің 
айналасында біртіндеп өсетін шаш ұзындығын жасау үшін қолданылады.

Шаштың иілуі: шашты парикке бекіту әдісі, онда шаштың әр жіптерінің 
түбірлік ұшы париктің негізіне тігіледі, осылайша шаштың барлық жіптері 
бір бағытта бүгіле бастайды.

Иілген бұйралар: қысу арқылы жасалған, "шейпингтен" бөлінген және 
шаш лифтингісіз құрастырылған бұйралар. 

Интеграциялы қабат: клиенттің өз шаштары өтетін, содан кейін түбінде 
тесік бар қабат шашпен (табиғи немесе синтетикалық) араласады.

Имидж (ағыл. image – бейне, - сурет): белгілі бір жағдайға, тапсырмаға 
құрылған" - сурет ". Мысалы, имидж іскерлік, саяси және т. б. болуы мүмкін.

Карда-қиылған шашты алғашқы өңдеуге арналған құрал.
Кутикула - шаштың сыртқы қабаты-қабыршақты құрылымы бар 

тікбұрышты жасушалардан тұрады.
Кортикальды қабат -құрамында пигмент (бояғыш) және ауа 

көпіршіктері бар шыбық тәрізді жасушалардан тұрады.
Композиция: бірбүтін тұтас құрайтын элементтердің тіркесімі. 
Тұжырымдама: нақты жағдайлардан туындайтын жалпы идея.
Контраст: қарама-қайшылықтардың қалаған өзара әрекеті, шаш үлгісіне 

әртүрлілік пен өзіндік ерекшелік әкеледі. 
Сандық талдау бөліктердің бір-біріне және тұтасына қатысты сандық 

қатынасын анықтау үшін жүргізіледі.
Сапалық талдау: бүтіннің бөліктерін тізімдеу үшін жүргізіледі. 
Контур: пәннің құрылымы. Шаш қиюда контур екі өлшемді.
Аралас: белсенді және белсенді емес беттің тіркесімі.
Канекалон: бұл табиғи емес талшық, ол адамның табиғи жіптеріне өте 

ұқсас.
Контраст:  оппозиция деп аталады, шаш үлгісіндегі әртүрлі шешімдер 

күресі.  Антоним - бұл нюанс.
Қарама-қарсы сызықтар: 90 градус бұрышпен қиылысатын көлденең 

және тік сызықтар.
Концентратор: шаш кептіргішінің саптамасы; ауа ағынын шаштың 

қалаған аймағына неғұрлым қарқынды бағыттауға қызмет етеді.
Бұйра кекіл: маңдайдың үстінде тарақ тәрізді етіп салынған шаш 

үлгісінің жоғарғы бөлігі. 
Ши таяқшалар: ағаш немесе пластикалық шашты бұйралауға арналған 

таяқшалар, ортасында ұшталған, ұштарында кеңейтілген. әдеттегі ұзындығы 
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– 7-8 см. Ағаш таяқшалар жұмсақ ағаш түрлері талдар мен линдендерден 
жасалған.

Өру: табиғи және жалған шаштардағы ұзын шашты өру - бұл әйелдер мен 
ерлерге арналған шаш үлгісінің танымал бөлігі.

Түзету: бұл шаштың элементтерімен бет пішінін жақсарту және өзгерту
Шаш өсунің шеткі сызығы: бастың шаш сызығының шекарасы өтетін 

сызық.
Крон: бұл бір толқынды екіншісінен бөлетін толқынның ең жоғарғы 

бөлігінің сызығы. 
Лафин: басқа модакрил талшықтарына қарағанда ыстыққа төзімді және 

акрил мөлшері жоғары талшық. 
"Салмақ" сызығы: шаштың ұштары бір-біріне сәйкес келетін шаш 

сәніндегі визуалды сызық; шаштың ең жоғары тығыздығы аймағындағы 
максималды ұзындық сызығы; нөлдік көтеру (біркелкі кесу) немесе 45 
градусқа көтеру (аяқталған кесу) кезіндегі периметрдің ең ауыр сызығы.

Сызық: бір-бірімен байланысқан нүктелер жиынтығы.
Пішін сызығы: контур немесе пішіннің сыртқы шекарасы.
Дизайн сызығы: кесу кезінде қолданылатын ұзындық нүктесі. Бұл 

жылжымалы және қозғалыссыз.
Бет диагоналі: бетке бағытталған диагональды сызық.
Массаж щеткасы: жалпақ артқы жағы бар кең Шаш Щеткасы. Тегіс 

шашты сәндеуге өте ыңғайлы.
Масса: берілген физикалық денеде бір нәрсенің мөлшері. 
Жөндеуші: бұл шиньонның негізі.
Бірнеше дизайн сызығы: екі немесе одан да көп бекітілген сызықтар, 

олар қабаттарға үлкейтілген текстураны жасау үшін қабаттарға кері кесу 
кезінде қолданылады.

Кішкентай кескін бұрышы: 0-ден жоғары, 30 градустан төмен.
Шаштың бағыттаушы бөлімі: периметрдің айналасында немесе бастың 

ішкі бөлігінде орналасқан және шаштың ұзындығын анықтайды; әдетте 
пішінді жасау үшін кесілген шаштың бірінші бөлімі.

Керілу: тарақ салу және жеке секцияны бекітілген күйде ұстау кезінде 
шашқа қолданылатын күш; көтеру немесе шаштың жіптерін (немесе бөлігін) 
тарту арқылы жасалады.

Нюанс: композиция құралы: нәзік ауысу немесе қасиеттердің 
айырмашылығы (түсі, мөлшері, аудандары және т.б.). Антоним-контраст.

Белсенді емес: тегіс беті шаштың ұштары көрінбейді.
Нөлдік кескін бұрышы: бастың бетіне қатысты тегіс.
Параллель емес шаш қию: кесу кезінде саусақтардың таңдалған бөлікке 

(параллель емес) орналасуы. 
Қалыпты кескін: шаш басына қатысты 90 градус бұрышта ұсталады. 

Қалыпты кескіннің шаш түрі болашақ шаштың құрылымын талдау үшін 
қолданылады. Бұл кескін бұрышы қабаттарда біркелкі пішінді жасау үшін 
қолданылады.

Бағыты: сызықтың немесе жазықтықтың бағыты. 
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Бағытталған үлестіру: шаштың кеңістік осіне қатысты көлденең, тік, 
диагональды бағытта таралуы. 

Шеңбер: Толық шеңберді құрайтын бұйраның бөлігі (қысқыштармен 
жасалған); сонымен қатар шаш басына оралған.

Өндіріс: (фр. onde-толқын, немесе басқа ondulation нұсқасы-ағынды, 
толқынды) - ыстық немесе суық тәсілмен бұйралау түрі.

Кері қию: үлкейтумен қабаттарға пішін жасау кезінде қолданылатын 
негізгі қию әдісі. Шаш бекітілген сызыққа ұзындықтың қалаған бағытына 
қарама-қарсы бағытта тартылады. 

Көлемі: массивтілік. 
Тірек корпусы: қысқыштар жабық болған кезде өзек сүйенетін жылу 

қапсырмаларының элементі.
Негіз немесе бұйраның негізгі бөлігі: бекітілген немесе бекітілген 

бұйраның негізі, ол бастың жанында орналасқан аймақ болып табылады; 
бұйралар" отырғызылған "шаштың" тақтасы".

Параллель сызықтар: бір бағытта бір-бірінен бірдей қашықтықта 
жүретін сызықтар.

Парик-Бас үшін жасанды жабын, ол ерекше түрде тоқылған шаштардан, 
серпімді торлы негізден (қалпақшадан) тұрады 

Негізі бар париктер-шаштың жіптері бекітілген серпімді материалдан 
жасалған торлы негізі бар париктер.

"Саусақ" толқындары-шашты саусақтардың, тарақтардың және 
сәндеуге арналған лосьонның көмегімен "S" түріндегі толқындармен сәндеу 
процесі.

Пейсы – ұзын неподстриженные жіп шаш висках у патриархальных 
еврейлердің; завитые на щеках және зачесанные арналған бет, шағын 
жіңішке жіп.

Периметр-сыртқы сызық немесе шаштың контуры; силуэт; кейде 
шаштың "сыртқы көрінісі" деп те аталады.

Бұйралау-шашты тегіс және толқынды жіптермен сәндеуге немесе 
бұйралауға арналған электр қысқыштарының бір түрі.

Негізге қатысты толық ығысу-максималды қозғалғыштық пен 
минималды көлемді қамтамасыз ету үшін негізге қатысты толығымен 
ығыстырылған бұйраның немесе бұйралағыштың позициясы.

Негізге қатысты жарты ығысу-бұл бұйраның орташа көлемі мен 
қозғалғыштығын беретін негізге қатысты жарты жылжуы бар бұйралағыш 
немесе бұйралағыш позиция.

Постиж-жасанды шаштан жасалған шаштараз бұйымы, бұйралар, 
өрімдер, шиньондар, бұрымдар және т. б.

Постижерлер-бұл табиғи және жасанды шаштардан шашты, мұртты, 
сақалды, шиньондарды жасау шеберлері.

Негізінде қону-максималды көлемге жету үшін құралдың орны.
Шаш өсуінің дұрыс бағыты-бұл шаш болған кездегі бағыт төбе аймағы 

маңдайға қарай өседі.
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Шаш үлгісі-шашты тарақпен, шашпен, бұйралаумен, сәндеумен берілген 
пішін.

Айрық-бұл бастың шаш сызығын екі бөлікке бөлетін сызық. 
Аралық сызықтар-әдетте көлденең және тік сызықтарды біріктіруге 

және жұмсартуға арналған қисық сызықтар.
Шаш сәніндегі пропорциялар-бұл шаштың мөлшері, көлемі, 

сызықтары, жеке бөліктері мен бөліктерінің бір-біріне, сондай-ақ адам 
фигурасына қатынасы.

Еркін қию-бұл белгілі бір бөлімнен шаш бөліктері өздігінен алынып 
тасталатын құрылымдау әдісі.

Битлз астындағы шаш-маңдайдағы және бүкіл бастың айналасындағы 
ұзын шаш. Жастар мен жасөспірімдерге арналған сән. 

Кеңістік-бұл шаштың алатын ауданы; сонымен қатар пішіннің ішіндегі 
кеңістік ретінде қарастырылады.

Бүріккіш-сұйықтықты ұсақ бөлшектермен шашыратуға (шашыратуға) 
арналған бөтелке.

Үлпілдеген шаш -адамның денесі мен аяқ-қолдарының терісін жабатын 
шаш.

Беті-объектінің сыртқы жоғарғы шекарасы, кез-келген кеңістіктік 
фигураның шекарасы.

Кеңістік-үш өлшемді жиынтық (континуум). Ұзындығы кез келген 
бағытта, шекарасы жоқ.

Тікбұрышты-түзу сызықтармен сипатталады, әдетте ерлердің 
шаштарында қолданылады, өйткені түзу сызықтар шашқа қисық сызықтарға 
қарағанда батыл көрініс береді.

Пропорция-мөлшеріне, санына байланысты заттар немесе заттардың 
бөліктері арасындағы қатынас.

Кескіндеу-алға немесе сыртқа тарту.
Тегіс қию: шашты бір жазықтыққа тартатын қию әдісі.
Жазықтық-оның кез-келген екі нүктесін байланыстыратын барлық 

түзулерге жататын бет. Кез-келген тегіс бет.
Периметр - сыртқы шекара, өсу сызығының айналасындағы шаш.
Параллель қию-шашты таңдалған бөлікке параллель қию әдісі.
Параллель сызық-басқа сызықтан немесе нүктеден бірдей қашықтықта 

орналасқан сызықтағы сызық немесе нүкте.
Тоғыспалы тексеріс-таңдалған бөлікке қарама-қарсы сызықтарды 

қолдана отырып, қиюдың дәлдігін тексеретін қиюдың соңғы кезеңі. 
Бір саусақтың қалыңдығына кескіндеу – қалыңдық кескіні бір 

саусаққа  тең  бұрыш.
Кескін-шаш қию кезінде шаштың басына қатысты болатын бұрыш.
Жылжымалы дизайн желісі- қию кезінде қолданылатын шаштың 

ұзындығын анықтауға арналған жылжымалы нұсқаулық. Ол шаштың осы 
аймағында қозғалады және пішінді жасау кезінде дизайн сызығы ретінде 
қызмет етеді.

Қайталау-позициядан басқа толық ұқсастық. 
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Прогрессия-белгілі бір пропорцияда ұзындықтың өзгеруі (ұлғаюы немесе 
азаюы). 

Прогрессивті форма-бұл шаштың ұзындығы төбе аймақтағы қысқадан 
бастың желке  аймағындағы ұзындыққа дейін өсетін қабаттардың пішіні.

Перпендикуляр: шашты таңдалған бөлікке 90 градус (дұрыс бұрыш) 
бұрышпен тарайтын бағыт.

Кеңістіктік ось: кескіннің сызықтарын, бағыттарын және бұрыштарын 
сипаттау үшін қолданылатын екі өлшемді символдық - сурет.

Тепе-теңдік: дизайн элементтерінің пропорционалдылығы, бөліктердің 
орталық оське қатысты үйлесімді орналасуы. 

Бақылаушы тарақ: шашты қию кезінде шашты басқаратын тарақтың 
тістері емес, шаш қиюәдісі; шаштың минималды кернеуі қамтамасыз етіледі.

Таралуы: таңдалған бөлікке қатысты шаш тарайтын бағыт. Таралудың 
үш түрі бар-табиғи, перпендикуляр, ығысуы бағытталған.

Ауыстыру арқылы тарату: кез-келген бағыт табиғи және 
перпендикуляр таралудан басқа шашты тараңыз. Ол негізінен шаштың 
ұзындығын күрт арттыру немесе белсенді текстураларды біріктіру үшін 
қолданылады. 

Аймақтарға бөлу: Жақсы бақылау үшін шашты бөлімдерге бөлу.
Айрықтарға бөлу: аймақ ішінде жіптер бөлінетін сызықтар
Таралуы: шашты бастың иілуімен тараңыз.
Ритм: шаштың жеке элементтерінің немесе олардың арасындағы 

интервалдардың тұрақты ауысуы.
Симметрия шаш стилінің композициясының бірлігі мен көркемдік 

экспрессивтілігіне қол жеткізудің маңызды құралы. Бірдей бөліктердің 
немесе жақтардың болуы.

Симметриялық теңгерім-беттің екі жағындағы шаш үлгісі бірдей 
мөлшерде және көлемде болатын шаш үлгісінің дизайны.

Құрылымы: шаш ұзындығының бастың бетіне қатысты таралуы.
Мүсін: объектінің немесе шаштың сыртқы контуры.
Тегін шаш қию: бақылау тек көзбен және қолмен жүзеге асырылатын 

шаш қию әдісі.
Қысқыш: карточканы үстелге бекітуге қызмет ететін құрал.
Біріктіру тегіс ауысу. Қию кезінде сызықтар мен құрылымдар 

біріктірілуі немесе біріктірілмеуі мүмкін.
Орташа кескін бұрышы: 30 градустан жоғары, 60 градустан төмен 

(стандартты кескін  бұрышы 45 градус)
Орташа "басу": бұйралардың 60-тан 75% - на дейін шашты бастың екі 

жағынан бір рет термиялық өңдеу арқылы алып тастау әдісі, бірақ шашқа 
жұмсақ"басу" әдісіне қарағанда көбірек қысым қолданылады.

Құрылымдау: шаштың артық массасын қысқартпай азайту. 
Тектоника: яғни материалда көрсетілген құрылым мен форманың өзара 

тәуелділігі кез — келген жұмыстың (шаштың) құрамын білдіретін ең 
маңыздысы болып табылады.
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Термобигуди: бигуди, пластикалық цилиндр түрінде, оның ішінде 
парафин бар. 

Кесу техникасы тарақтың үстіндегі машина: басынан ең аз 
қашықтықта орындалатын кесу техникасы. Тарақ кесу кезінде жіптің 
ұзындығын басқарады. 

Құрылымы: бетінің сапасы. Бұл кесу немесе бұйралау нәтижесінде 
пайда болады. Белсенді, белсенді емес және аралас болуы мүмкін.

"Тарақтың үстіндегі қайшы" техникасы: бас пен қайшы арасындағы 
қашықтық аз болатын кесу әдісі. Тарақ шашты дұрыс қалыпта ұстау үшін 
нұсқаулық ретінде қолданылады. Тарақ орналасқан бұрыш кесілген 
ұзындығын анықтайды.

Сырғу техникасы: ұзындықты тігінен алу үшін қайшылар жіптердің 
бойымен сырғанайтын кесу техникасы; ұзындықты күрт арттыру әсерін 
жасау қажет болған кезде жиі қолданылады. 

Қатты пішін: ұзындықты тәжге қарай ұлғайту. Табиғи құлау кезінде 
барлық шаштар бірдей деңгейде орналасқан.

Өң: пигменттердің үйлесуіне байланысты шаштың көрінетін түсі.
Мылқау: шаштың жеңіл тарағы.
Трессбанк: шашты, шиньонды және косты өндіруге арналған трессті 

тоқуға арналған негізгі шаш құралы.
Тығыздау: күшті жіптер арасында белгілі бір схема бойынша түзу 

шашты тігу арқылы трессті жасау және дайын тресті постижер 
бұйымдарының негізіне жөндеушіге ұзақ уақыт тігу. 

Шашты негізге бекіту: арнайы постижер ілмегінің негізінде шашты 
тікелей жабу.

Тығыздық: постижерлік басылымдардың негіздері, белгілі бір шаш 
жүйесі бойынша тоқылған бірқатар

Құрылым: қысқа уақытқа созылатын белгілі бір форманың себебін беру.
Пішін сызығы бойынша жұқарту: текстураны беру әдісі, нәтижесінде 

шаштың ұштарындағы салмақ азаяды, бұл шашқа серпімділік береді.
Кеңейтімі бар жұқарту: көлемді құрайтын құрылымды беру әдісі. 

Нәтижесінде қысқа шаштар шаштың ұзын ішектерін қолдайды.
Тізбектей жұқарту: шаштың тығыздығын өзгертетін құрылымды беру 

әдісі, нәтижесінде шаштың бір бөлігі бір-біріне жақын орналасады.
Пішіні: әр түрлі тұрғыдан көрінетін себептердің контурлары. Шашта 

пішін үш өлшемді (биіктігі, ені, тереңдігі).
Суық шаш сәндеу: жылыту құрылғыларын пайдаланбай төсеу әдісі.
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Қорытынды

Шаштараз шеберлігі ежелгі қолөнердің бірі. "Сұлулық әлемді 
құтқарады" деген керемет сөз әйгілі орыс жазушысы Ф.М. Достоевскийге 
тиесілі. Бұл сөздердің артында өз қолдарымен шедеврлер жасап , қалалар мен 
елдерді құтқараған шаштараздар шеберлігінің құпиясы жатыр.

Әлеуметтік сауалнамаларға сәйкес, бірде-бір дағдарыстың күші
шаштаразды жеңе алмады. Адамдар шаштарын қияды, бояйды, шаш 
үлгілерін жасайды, солай болды және бола береді. 

Шаштараз-модельер – бұл тұтастай алғанда сұлулық индустриясын 
ұсынатын, өз ісінің жоғары білікті маманы. Айтқандай, тұтынушы сұлулық 
салонына сән үшін келеді. Тұтынушы алғысы келетін көңіл-күй мен өнердің 
нәтижесін әкелетін-шаштараз. 

Оқу құралы шаш үлгілерін жасау мен қиюдағы шаштарды модельдеу 
мен безендіруді, шаш үлгісіндегі түс мағынасы туралы ұғымды игеруге 
көмектеседі. Мұнда шаш үлгілерінің  құрамы мен жіктелуінің негіздері, шаш 
қию мен шаш үлгілерінің эскиздерін қалай орындау керектігі егжей-тегжейлі 
сипатталған. Шаш қиюдың сипаттамасы сызба, - суреттермен бірге жүреді. 
Сонымен қатар нұсқаулықта химиялық бұйралау әдістері ұсынылған; 
постижер ісінде шашты бояу технологиясы, шаш қию мен шаш үлгілерінің 
көмегімен бет түрлерінің артықшылықтарын  көрсету, бұл әрине, шаштараз-
модельердің жұмысында көмек беретіні сөзсіз. Шаш үлгілерінің стилдері мен 
элементтері, шашты қиюға және париктерді жасауға арналған құралдар 
туралы, постижер әшекейлері, жабдықтар, аппаратура және олармен жұмыс 
істеу қауіпсіздігі туралы егжей-тегжейлі айтылады.

Оқу құралы кәсіби оқу орындарының студенттеріне, сондай-ақ 
шаштараз  кәсібіне бей-жай қарамайтындарға арналған.

 




