
Женске фризуре



Потребан прибор за
израду фризура

 Четка за косу

 Маказе

 Фен за косу

 Гумице за косу

 Укоснице

 Лак за косу

 Уметак за пунђу



Најпопуларније женске

фризуре

 Пунђа

 Плетенице

 Рибља кпст

 Кпврчава кпса

 Мащна пд кпсе



Како направити машну од косе
 Завежите кпсу у реп, али

када задои пут будете
прпвлашили реп крпз гумицу, 
пставите једну шетвртину
кпсе непрпвушену. 

 Разделите кпсу из репа на
два једнака дела, а затим
пстатак кпсе пребаците
прекп и пришврстите са
некпликп шврстих укпсница.



Како направити плетеницу ”водопад”
• Ошещљајте кпсу. Ппшните са класишнпм плетеницпм.

• Узмите прамен са шела, ппделите на три дела. Десни прамен
преклппите прекп средоег, затим прамен са шела преклппите прекп
средоег.

• Деснпм прамену дпдајте малп кпсе, па ппет преклппите прекп
средоег.

• Прамену са шела дпдајте малп кпсе па преклппите.

• Кад исплетете плетеницу дуж шела следећи прамен пставите
неуплетен, а уплетите прамен исппд оега. Деснпм прамену дпдајте
малп кпсе кап щтп сте већ радили. 

• На крају закашите укпсницпм.



Како направити плетеницу
сa два прамена

• Ппделите кпсу завезану у реп на два дела.

• Држите десни увпјак кпсе у деснпј руци. 

• Узмите танки деп кпсе с сппљащое десне
стране деснпг дела репа, пребаците је и
дпдајте је левпј страни кпсе.

• Замените пплпжај какп држите кпсу и
замените руке.

• Левпм рукпм узмите танки деп кпсе са
унутращое стране левпг дела кпсе и
придружите га деснпј страни.

• И такп сталнп ппнављајте. 



Како направити пунђу

 Везати кпсу у реп са средищтем пнпликп виспкп на глави где
желите да се налази пунђа.

 Реп прпвући крпз уметак за пунђу.

 Обратити пажоу да је цели реп прпщап крпз уметак за пунђу и
уметак сада треба да се налази при дну репа.

 Обавијте кпсу ппдједнакп са свих страна пкп уметка за пунђу и
уметните крајеве кпсе исппд уметка за пунђу.



Како направити рајф од плетенице

 Ошещљајте кпсу и па мпгућнпсти нека вам не буде свеже
ппрана

 Са сваке стране исплетите плетеницу

 Плетите пбишну плетеницу, рибљу кпст и сл. 

 И леву плетеницу пребаците на десну страну главе,а десну
плетеницу на леву стpану главе

 И укпсницама их ушврстите


