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KATALOG ZNANJ 

1. IME MODULA:   LASNIČARSTVO 

2. USMERJEVALNI CILJI 

Dijak:  
• se usposobi za ravnanje s pripomočki v lasničarstvu; 
• zna uporabljati sodobne lasničarske  materiale ter pripomočke; 
• se usposobi za osnovne lasničarske tehnike dela;  
• pozna lastnosti in zgradbo lasničarskih materialov; 
• zna ekonomično in pazljivo ravnati z materialom; 
• pozna zakonitosti varnega in natančnega dela; 
• predvidi čas opravljanja storitve in pravilno izbere količino materiala za izdelavo 

lasničarskega izdelka ter izračuna kalkulacijo; 
• izdela treso; 
• izdela lasni vstavek; 
• izdela brke in brado; 
• izdela estetsko in oblikovno dovršen lasničarski izdelek; 
• lasničarski izdelek uporabi v skladu z estetskimi in oblikovnimi pravili; 
• razvija ustrezen odnos do varovanja zasebnosti stranke; 
• spozna nujnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja; 
• razume in zna uporabljati strokovno izrazoslovje; 
• razvija ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja problemov; 
• razvija strokovno in poklicno odgovornost ter organizacijsko kulturo na delovnem mestu; 
• realno oceni lastne sposobnosti in spretnosti; 
• vrednoti dosežke in razvija pozitivni odnos do opravljene storitve; 
• predvidi končni rezultat in stranki verbalno in slikovno poda  informacije; 

 

3. VSEBINSKI SKLOPI 

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

Poklicne kompetence 

• Vpleta lase, šiva lasne vstavke in izdela brke in brado. 
 

 Informativni cilji:   Formativni cilji: 
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Dijak: 
• razlikuje različne  vrste lasničarskih 

izdelkov; 
• opiše namen uporabe lasničarskih 

izdelkov; 
• utemelji pomen pravilnega izbora 

ustreznih tehnik za dosego želenega 
cilja; 

• našteje in opiše pripomočke za izdelavo 
lasničarskih izdelkov; 

• razlikuje različne vrste las glede na 
kakovost; 

• razlikuje različne vrste lasničarskih 
materialov: prave lase, živalske dlake, 
rastlinska vlakna in sintetična vlakna; 

• pojasni razliko med različnimi vrstami 
evropejskih las in jih primerja z 
azijskimi lasmi; 

• opiše razlike v zgradbi med pravimi 
lasmi in sintetičnimi lasmi; 

• pozna sintetične materiale in opiše 
lastnosti teh materialov; 

• primerja pomembne sestavine 
lasničarskih materialov: keratin, 
celuloza, poliamid, poliester, 
poliakrilnitril;  

• pojasni fizikalne lastnosti lasničarskih 
materialov: razteznost, higroskopnost, 
elektrostatičnost, kapilarnost… 

• razloži rabo materialov za lasničarske 
izdelke; 

• pojasni postopek priprave azijskih las 
za lasničarske izdelke; 

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

• razloži pripravo odrezanih ali izpadlih 
las za lasničarske izdelke; 

• pojasni postopke spreminjanja barve 
lasničarskih izdelkom; 

• našteje pripravke za spreminjanje barve 
lasničarskih izdelkov; 

• našteje pripravke za preoblikovanje; 
• razloži vpliv toplote na lasničarske 

izdelke; 
• pozna pripravke za čiščenje in nego 

lasnih vstavkov ter brkov in brade; 

Dijak: 

• za oblikovanje pričeske 
predvidi potrebo po lasnem 
vstavku v skladu z estetskimi 
in oblikovnimi zakonitostmi; 

• razišče vlogo lasničarstva v 
preteklosti in primerja 
namembnost in uporabo lasnih 
izdelkov nekoč in danes; 

• skicira lasni vstavek; 
• načrtuje izvedbo lasnega 

vstavka; 
• uporablja strokovne izraze; 
• pripravi pripomočke za 

vpletanje las; 
• pripravi lase za vpletanje las; 
• uporabi ustrezno vrsto las za 

določeno vrsto lasničarskega 
izdelka; 

• vpleta lase:  izdela treso z 
enojnim vpletom; 

• vpleta lase:  izdela treso z 
dvojnim vpletom; 

• vpleta lase:  izdela treso s 
pokrivnim ali angleškim 
vpletom; 

• vpleta lase za krep; 
• obšije treso s sukancem; 
• iz trese izdela lasni vstavek; 
• lasni vstavek uporabi pri 

oblikovanju različnih pričesk; 
• stranki svetuje kako namestiti 

lasni vstavek; 
• lasni vstavek čisti in neguje; 
• stranki svetuje vzdrževalno 

nego lasnega vstavka; 
• načrtuje izdelavo brkov in 

brade; 
• pripravi lase za izdelavo 

brkov in brade; 
• pripravi pripomočke za 

izdelavo brkov in brade; 
• izmeri brke in brado in ju 

nariše na til; 
• pritrdi til na umetno glavo; 



SREDNJE POKLICNO  IZOBRAŽEVANJE 
FRIZER /SPI/ 2009 
 

KATALOG ZNANJA LASNIČARSTVO 3 

• razloži postopek čiščenja in nege lasnih 
vstavkov ter brkov in brade; 

• zna pravilno sušiti lasne vstavke ter 
brke in brado; 

• opiše postopek izdelave lasničarskega 
izdelka. 

 

• iz las z vozlanjem oblikuje 
brke in brado; 

• brke in brado pripravi za 
uporabo; 

• uporabi brke in brado; 
• stranki svetuje, kako namestiti 

brke in brado; 
• čisti ter neguje brke in brado; 
• stranki svetuje vzdrževalno 

nego brkov in brade. 
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