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Habemele ja vuntsidele kuju ja vormi lõikamine 
 

 

Siia lisa foto enne, kirjelda töökäiku ja siis foto lõpptulemusest.  

1. foto kliendist enne – foto peab olema selge ning fotol peab olema kogu habeme 

ja vuntside piirkond. Vajadusel võib teha mitu fotot. 

2. töökava - mida hakatakse tegema ja miks 

3. täpne(detailne) tegevuste ja töövõtete kirjeldus 

4. töövahendite täpne kirjeldus ja mis otstarbel neid kasutati 

5. foto kliendist pärast - foto peab olema selge ning fotol peab olema kogu habeme 

ja vuntside piirkond. Vajadusel võib teha mitu fotot. 

Töökäik võib olla esitatud nii loeteluna kui ka kirjeldusena. Tekst peab olema selge, hästi 

loetav ja mõistetav. Vajadusel võib lisada video või audiofaili, mida saab vaadata 

kiirendusega. 

Fotode minimaalne suurus 600x600 pix.  

Fotod ja kirjeldus peab olema kas: 

▪ foto ja tekst kõrvuti;  

▪ foto üleval, tekst all;  

▪ foto all, tekst ülal. 

Fotodel peab olema näidatud ja kirjeldatud: 

1. Habeme kujundamine ja lõikamine vastavalt kliendi näo kujule, karvakasvu 

eripärale ja kliendi soovile 

2. Kliendi habeme hooldus vastavalt tema näonaha seisundile 

3. Viimistluseks kasutatav hooldus- ja viimistlusvahendid 

4. Juhtnöörid kliendile koduseks habeme ja vuntside hoolduseks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Püsiloki tegemine 
 

Teksti pikkus võimalusel mitte pikem kui 1500 tähemärki.  

Siia lisa fotod ja kirjelda töökäiku: 

• foto(d) kliendist enne 

• foto(d) keemilise loki rullidega 

• foto(d) loki tulemus märjad juuksed  

• foto(d) loki tulemus kuivad juuksed  

• täpne tegevuste ja töövõtete kirjeldus 

• töövahendite kirjeldus ja mis otstarbel neid kasutati 

NB! foto peab olema selge ning fotol peab olema nähtav kogu  piirkond (küljed, pealagi jne), 

kuhu tehakse püsilokki. Vajadusel teha mitu fotot. 

Töökäik võib olla esitatud nii loeteluna kui ka kirjeldusena. Tekst peab olema selge, hästi 

loetav ja mõistetav. Vajadusel võib lisada video või audiofaili, mida saab vaadata 

kiirendusega. 

Fotode minimaalne suurus 600x600 pix.  

Fotod ja kirjeldus peab olema kas : 

▪ foto ja tekst kõrvuti;  

▪ foto üleval, tekst all;  

▪ foto all, tekst ülal. 

Fotodel peab olema näidatud ja kirjeldatud: 

1. Millise suurusega lokirullid valiti arvestades kliendi juuste tüüpi ja eelnevaid töötlusi  

2. Milliseid erinevaid rullide keeramise tehnikaid kasutatakse, arvestades soovitud 

lõpptulemust 

3. Millised on sobivaid eelhooldustooteid, lähtudes juuksestruktuurist 

4. Milline  püsiloki vedelik valitakse vastavalt juuksestruktuuri omadustele ja eelnevatele 

töötlustele, arvestades juuksestruktuuri muutusi keemiliste reaktsioonide käigus 

5. Milline on täpne tööprotsess ja töövahendid 

6. Kuidas tehakse järelhooldust ja milliseid tooteid soovitatakse koduseks hoolduseks sh 

viimistluseks 

Fotode minimaalne suurus 600x600 pix. 

NB! foto peab olema selge ning fotol peab olema nähtav kogu  piirkond (küljed, pealagi jne), 

kuhu tehakse püsilokki. Vajadusel teha mitu fotot. 

 

 



 

 

Soengu kujundamine 
 

Siia lisa lühikirjeldus kliendist enne soengu tegemist, milline on tema soov, mida otsustasid 

teha jne  

Lisa ka, millisele pidulikule üritusele klient läheb, milline on tema riietus jne.  

Teksti pikkus võimalusel mitte pikem kui 1500 tähemärki.  

1 foto enne töö alustamist  

2-4 fotot valmis soengust  - igast küljest. Võib olla esitatud videona 

Fotode minimaalne suurus 600x600 pix  

Töökäik võib olla esitatud nii loeteluna kui ka kirjeldusena: 

1. Kuidas on lahendatud kliendi anatoomiliste iseärasuste ja soengusoovi kokkusobivus 

2. Kuidas on tehtud juuste ettevalmistus, kas on kasutatud rulle (mahu juurde andmine 

või maha võtmine) 

3. Milliseid tehnikaid kasutati soengut luues 

4. Milliseid töövahendeid ja viimistlusvahendeid kasutati soenguid luues 

5. Kus kohast on saadud inspiratsiooni ning milliste ajastutega on loodud seoseid 

Töökäik võib olla esitatud nii loeteluna kui ka kirjeldusena. Tekst peab olema selge, hästi 

loetav ja mõistetav. Vajadusel võib lisada video või audiofaili, mida saab kuulata kiirendusega. 

Fotode minimaalne suurus 600x600 pix.  

Fotod ja kirjeldus peab olema kas : 

▪ foto ja tekst kõrvuti;  

▪ foto üleval, tekst all;  

▪ foto all, tekst ülal. 

Fotodel peab olema näha soeng iga külje pealt, eest, tagant ja vajadusel ka ülevalt. 

 

 


