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KATALOG ZNANJ 

1. IME MODULA: LASNI ORTOPEDSKI IZDELKI 

2. USMERJEVALNI CILJI 

Dijak:  

• se usposobi za ravnanje s pripomočki v lasničarstvu; 
• razume, da se z uporabo ortpedskih lasnih nadomestkov bistveno izboljša 

samopodoba posameznika in s tem tudi kakovost življenja; 
• s stanko verbalno in neverbalno komunicira; 
• predvidi končni rezultat in stranki verbalno in slikovno poda  informacije; 
• predvidi čas opravljanja storitve in pravilno izbere količino materiala za izdelavo 

ortopedskega lasničarskega izdelka ter izračuna kalkulacijo; 
• zna izdelati ortopedske lasne nadomestke glede na potrebe posameznika; 
• razvija ustrezen odnos do varovanja zasebnosti stranke; 
• zna uporabljati sodobne lasničarske  materiale ter pripomočke; 
• izdela transformacijo ali lasuljo; 
• izdela moško čelnico ali tupe; 
• zna čistiti in negovati lasničarske izdelke; 
• razume in uporablja strokovno izrazoslovje; 
• zna ekonomično in pazljivo ravnati z materialom; 
• pozna zakonitosti varnega in natančnega dela; 
• razvija strokovno in poklicno odgovornost ter organizacijsko kulturo na delovnem 

mestu; 
• spozna nujnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja; 
• razvija ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja problemov; 
• vrednoti dosežke in razvija pozitivni odnos do opravljene storitve; 
• realno oceni lastne sposobnosti in spretnosti. 

 
 

3. VSEBINSKI SKLOPI 

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 
 

4. OPERATIVNI CILJI 

Poklicne kompetence 
• Izdela transformacije ali lasulje, moške čelnice ali tupeja in vzdržuje ortopedske 

lasničarske izdelke 
 
Informativni cilji: Formativni cilji: 

Dijak: Dijak: 
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• spozna pomen ortopedskih lasničarskih 
izdelkov za uporabnika; 

• opiše bolezni, pri katerih se pojavi 
plešavost; 

• razloži kakšne vrste lasničarskih 
izdelkov pozna; 

• utemelji pomen pravilnega izbora 
ustreznih tehnik za dosego želenega 
cilja; 

• našteje pripomočke za izdelavo 
ortopedskih lasničarskih izdelkov; 

• razlikuje različne vrste lasničarskih 
materialov: prave lase, živalske dlake, 
vlakna rastlinskega izvora, sintetična 
vlakna in razloži za katere ortopedske 
lasne nadomestke so primerni; 

• pojasni postopek priprave azijskih las za 
lasne izdelke na Srednjeevropskem 
območju; 

• loči obrtni in industrijski način dela v 
izdelavi ortopedskih lasničarskih 
izdelkov; 

• opiše lasuljo, transformacijo in tupe; 
• razume namen uporabe četrtinske, 

polovične, tričetrtinske in cele 
transformacijske lasulje za ženske;  

• pozna moško čelnico oz. tupe za 
prekrivanje pleše pri moških; 

• razloži, kako pripravimo odrezane ali 
izpadle lase za ortopedske lasničarske 
izdelke; 

• pojasni postopke spreminjanja barve 
različnim lasem, živalskim dlakam in 
vlaknom; 

• našteje pripravke za spreminjanje barve 
las, živalskih dlak in vlaken ; 

• pojasni, kako kodramo lase, živalske 
dlake in vlakna; 

• pozna načine trajnega preoblikovanja 
različnih las, živalskih dlak in vlaken; 

• našteje pripravke za preoblikovanje; 
• razloži vpliv vode in toplote na lase, 

živalske dlake in vlakna; 
• opiše sušenje in oblikovanje lasničarskih 

izdelkov; 
• pozna pripravke za čiščenje in nego 

ortopedskih lasnih nadomestkov; 
• razloži postopek čiščenja in nege 

ortopedskih lasnih nadomestkov; 

• analizira posebnosti lasišča; 
• načrtuje izdelavo lasnega 

nadomestka za ženske, moške ali 
otroke; 

• slikovno in verbalno predstavi 
načrtovani ortopedski lasni 
nadomestek; 

• pripravi naravne lase za izdelavo 
ortopedskega lasnega nadomestka; 

• uporabi ustrezno vrsto las za 
določeno vrsto lasničarskega izdelka; 

• sortira lase; 
• spreminja barvo las; 
• preoblikuje lase. 

Izdela lasuljo ali transformacijo; 

• izmeri glavo za lasuljo ali 
transformacijo; 

• prenese mere na leseno glavo; 
• začrta obris lasulje ali transformacije 

na leseni glavi; 
• pritrdi montažni trak; 
• šiva robove traku s prešivnim 

vbodom; 
• zaokroži trak z montažnimi žebljički; 
• vstavi vzmeti v cevaste trakove, če je 

potrebno; 
• prišije cevaste trakove na montažni 

trak; 
• napne in prišije til na montažni trak; 
• vstavi lase v monturo z vozlanjem ali 

tresiranjem; 
• izdela prečo in vrtinec - s 

tamburiranjem; 
• stranki prikaže namestitev lasulje ali 

transformacije na lasišče; 
• stranki svetuje vzdrževalno nego 

transformacije ali lasulje; 
• pred čiščenjem in nego lasuljo 

pravilno  pritrdi na stiroporno glavo; 
• z ustreznimi pripravki za čiščenje in 

nego čisti in neguje lasulje; 
• po čiščenju in negi suši in oblikuje 

lase lasulj in transformacij. 
 

Izdela tupe – moško čelnico: 
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• opiše postopek izdelave ortopedskih 
lasničarskih izdelkov. 

 

• namesti prozorno folijo na lasišče; 
• na foliji obriše robove pleše; 
• začrta prečo, vrtinec in obliko 

pričeske; 
• izdela mavčni odtis za tupe; 
• oblikuje in šiva monturo; 
• vstavi lase v monturo z vozlanjem; 
• stranki prikaže namestitev tupeja na 

glavo; 
• stranki svetuje vzdrževalno nego 

tupeja; 
• z ustreznimi pripravki za čiščenje in 

nego čisti in neguje tupeje; 
• po čiščenju in negi suši in oblikuje 

lase tupejev. 
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