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Anotācija

• Mācību metodiskā materiāla izstrādes pamatojums – mācību modulis « Matu griešana »

Mērķis: Sekmēt izglītojamo zināšanas par profesionālām friziera šķērēm: 

• rašanās vēsturi un šķēru iedalījumu, 

• profesionālo friziera šķēru klasifikāciju un šķēru veidiem. 

• šķēru uzbūvi, turēšanas paņēmieniem, šķēru kopšanu un dezinfekciju.

Uzdevumi: Attīstīt izglītojamā zināšanas un prasmes:

• Prast izvēlēties un lietot matu griešanai atbilstošas šķēres, vadoties no veicamo matu griešanas tehnoloģiju specifikas.

• Prast izvēlēties matu griešanai atbilstošas šķēres, vadoties no zināšanām par laikietilpīgām matu griešanas metodēm, kuru 
laikā rokas plauksta ilgu laiku tiek noslogota bez atpūtas.

• Prast izvēlēties matu griešanai atbilstošas šķēres, vadoties no zināšanām par šķēru veidiem, kuras matu griešanas procesā 
pielāgojas meistara rokas kustībai, atvieglojot slodzi uz lielo pirkstu, plaukstu un roku kopumā.

• Prast pielietot dažādus friziera šķēru turēšanas paņēmienus. 

• Prast kopt un dezinficēt darba instrumentus – friziera šķēres.

• Adresāts – profesionālo mācību programmu «Frizieris», «Frizieris stilists», «Vizuālā tēla stilists» izglītojamie, skolotāji, 
citi interesenti.



Mācību metodiskā materiāla saturs
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1. Šķēru vēsture
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45
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Šķēru vēsture
• Agrākās zināmās šķēres Mezopotāmijā parādījās pirms 3000 līdz 4000 

gadiem. Tās bija “atsperu šķēru” tipa, sastāvēja no divām bronzas 
lāpstiņām, kas pie rokturiem bija savienotas ar plānu, elastīgu izliektas 
bronzas sloksni, kas kalpoja asmeņu turēšanai vienā virzienā, lai tos 
varētu saspiest kopā un atlaižot atraut/nogriezt. 

• Tuvo Austrumu amatnieki nāca klajā ar ideju savienot divus nažus ar 
nagliņu un ērtības labad saliekt to rokturus gredzenos. Dotā konstrukcija 
izrādījās ērta un iesakņojās cilvēka sadzīvē. 

• Vēlāk radās mākslinieciskais kalums, kurš tika izmantots, lai rotātu šķēru 
asmeņus un rokturus.

• Atsperu šķēres Eiropā turpināja izmantot līdz 16. gadsimtam. 

• Tomēr griežamās bronzas vai dzelzs šķēres, kurās asmeņi bija savienoti 
punktā starp galiem un rokturiem, kas ir mūsdienu šķēru tiešais 
priekštecis, romieši izgudroja ap 100. gadu pēc Kristus.  

• Dotā veida šķēres lietoja ne tikai Senajā Romā, bet arī Ķīnā, Japānā un 
Korejā, un šī ideja joprojām tiek izmantota gandrīz visās mūsdienu 
šķērēs. 



Šķēru vēsture

Atsperu šķēres no Haņu dinastijas (206. gadā pirms 
mūsu ēras - 220. gadā)

Ķīniešu šķēres, Tang dinastijas sākumā un vidū



Šķēru vēsture

Senās Ēģiptes šķēres. 

Tiek uzskatīts, ka šīs šķēres 
datētas ar 2. gadsimtu 
p.m.ē. un nāk no romiešu 
apmetnes Trabzonā, Turcijā. 
"Ēģiptizējošo" metāla 
inkrustāciju stils liek domāt, 
ka tie tika izgatavoti, lai 
atdarinātu faktisko Ēģiptes 
mākslu. 

Viduslaiku šķēres. 
Leonardo da Vinči piešķīra 
šim instrumentam pilnīgu 
formu. Viņa rokrakstos 
tika atrasts tāda 
instrumenta zīmējums, 
kuram ir līdzība ar 
mūsdienu šķērēm



Šķēru vēsture

Viduslaiku šķēres. 19.gs. Beigas. Barberu šķēres (ūsām, uzacīm, bārdai)



Šķēru vēsture
19.gs. beigas. Manikīra šķēres Friziera šķēres. 

• Izgatavoja no augstvērtīga, pulēta tērauda, kas pasargāja šķēres no korozijas 
– darbs ar mitriem matiem

• 1928. gadā Hermann Veit izgudroja filieršķēres – zobiņu asmeņu daudzums 
uz vienas griežamās pamatnes vienmēr pārskaitļa – no 8 - 46



Šķēru iedalījums

Šķēres

Kancelejas 
(papīram, u.c.)

Kabatas/somas/

zīdaiņiem

(ar noapaļotiem asmeņu 

galiem)

Virtuves

Medicīnas

Dārza/ 
Sadzīves/

Rūpnieciskās

Drēbnieku/

Rokdarbiem

Hidrauliskās
(glābšanas pasākumiem)

Friziera šķēresAitu vilnas 
griešanai

Manikīra



Profesionālās friziera šķēres

Domātas:  

• cilvēka matu griešanai, 

• vīrieša sejas apmatojuma  
griešanai

• Izšķir 4 pamata grupas:

Šķēres ar taisno 
griežamo 
pamatni

Teksturizējošās

Šķēres ar 
«zobiņveida» 

griežamo pamatni 
- Filieršķēres

Karstās šķēres



Long Blade Hair Scissors –
Šķēres ar garu griežamo asmeni

Tiek izmantotas dažādām matu griešanas metodēm strādājot ar lielākiem 
galvas pamatnes laukumiem, bārdas griešana

Short Blade Hair Scissors -
Šķēres ar īsu griežamo asmeni

Tiek izmantotas dažādām matu griešanas metodēm nodrošinot precīzu, 
mērķtiecīgu, kvalitatīvu nogriezienu

Colour Coated Hair Scissors –
Šķēres ar krāsainu pārklājumu

Tiek piedāvātas ar sudraba, zelta, melnas, dažādu krāsu, «hameleona» krāsas 
pārklājumiem. Pastāv matētas un glancētas (spīdīgas). 

Vintage style Hair scissors
Antīka stila friziera šķēres

Dažāda nozīmējuma, krāsas, lieluma/garuma šķēres ar antīku detaļu dizainu

Thermal (Hot) Hair Scissors –
Karstās šķēres (elektriskās)

Pēc izskata kā Classic vai Offset šķēres, šķēru griežamās pamatnes uzkarst no 
elektrības. Matu griešanas procesā matu galiņi tiek it kā aizvalcēti, tādā veidā 
neļaujot matam šķelties. Iespējams likvidēt šķelto matu efektu visā matu 
garumā.

Friziera šķēru veidi



Classic Hair Scissors –
Klasiskās matu šķēres

Tiek izmantotas dažādām matu griešanas metodēm. Raksturīgi taisni šķēru 
rokturi un vienāda izmēra simetriski šķēru gredzeni, bez ergonomikas.

Opposing Grip šķēres -
ar vienādu pretējo rokturu izvietojumu

Tradicionāli klasisko rokturu modeļi bez ergonomikas

Offset Handle Hair Scissors
Šķēres ar Offset (ofseta) rokturi

Populārākās ergonomiskās šķēres. Darba laikā atslābina slodzi uz 
roku,plaukstu, elkoni. Noguruma un RSI (tulk. no angļu valodas - atkārtota 
sasprindzinājuma trauma) slodzes samazināšana griešanas laikā

Crane-Style Scissor Labākais ergonomiskais risinājums un dizains meistariem, kuri veic 
laikietilpīgas matu griešanas metodes ilgu laiku bez atpūtas

Swivel Handle Hair Scissors –
Matu šķēres ar grozāmu rokturi

Tās ir unikālas šķēres ar vienu rotējošo rokturi, kurš matu griešanas 
procesā pielāgojas meistara rokas kustībai, atvieglojot slodzi uz lielo 
pirkstu, plaukstu kopumā. Ergonomiskas.

Friziera šķēru veidi



Thinning Scissors -
Šķēres matu retināšanai - Filieršķēres

Tiek izmantotas dažādām matu retināšanas/izstrādes metodēm, 
nodrošinot nevienmērīgu matu garumu šķipsnā/ matu faktūrā

Texturing Scissor
Teksturizējošās šķēres

Tekstūras šķēres vai teksturizējošās šķēres - tām ir platāki zobi un starp 
«zobiņiem» ir lielākas atstarpes. Tās paredzētas, lai noņemtu būtiskāku 
matu gabalu nekā ar retināšanas šķērēm (filieršķēres), vienlaikus ar 
matu retināšanu radot pievienotu apjomu un faktūru. 

Friziera šķēru veidi



Profesionālās friziera šķēres

Liela izmēra šķēres 

no 6 – 8; 9 pēc inch izmēra 
vairāk izmanto kungu zālē

Mazāka izmēra šķēres 

no 6 – 5,5 – 4,5 pēc inch 
izmēra vairāk izmanto 

dāmu zālē

Galvenā friziera šķēru 
izmēra un veida izvēle

paliek friziera meistara 
pārziņā – jo tikai katrs 

meistars individuāli zin, 
kādas šķēres viņam vajag, 

lai kvalitatīvi izpildītu 
dažādas matu,ūsu, bārdas 

griešanas tehnoloģijas.

Bieži iespējams dzirdēt, lasīt ka :





Profesionālās friziera šķēres

Šķēru izmēri (lielums) tiek mērīti:

• Inch (collas) – pēc starptautiskiem 
standartiem 1 in = 0,0254 m jeb viena 
colla atbilst 2,54 centimetriem.

• cm (centimetri)

• mm (milimetri)

• Dažādiem profesionālo friziera šķēru 
ražotājiem šķēru garuma izmēri mm 
(milimetri) var būt nedaudz atšķirīgi –

ar +/- 1-2mm starpību

Mērlente ar iedaļām collās augšdaļā 
un centimetriem apakšdaļā.



Šķēru 
izmērs/garums 

collās

Šķēru asmeņu 
garums 

milimetros

Šķēru garums 
milimetros

Šķēru 
izmērs/garums 

collās

Šķēru asmeņu 
garums 

milimetros

Šķēru garums 
milimetros





Profesionālās frizieru šķēres

Kurš friziera šķēru izmērs ir pareizais?

• Izmērs parasti ir norādīts collās un tiek mērīts no asmens galiņa 
līdz garākā roktura pirksta caurumam (neieskaitot pirksta balstu).

• Daži profesionāļi dod priekšroku īsām šķērēm un citi dod 
priekšroku garām. Zināmā mērā viss ir atkarīgs no meistara 
griešanas stila un veicamā darba. 

• Daudzi uzskata, ka īsākas šķēres ir vairāk piemērotas detalizētam 
darbam, savukārt garākas šķēres būs ideāli piemērotas 
sarežģītiem darbiem ar lielākiem laukumiem. 

• Taču vispopulārākais veids, kā atrast tieši savu ideālo izmēru, ir 
novietot šķēres uz plaukstas, pieskaroties ar šķēru pirksta riņķi 
(nekustīgais asmens) pie īkšķa pamatnes. Šķēru asmens galam ir 
jāpieskaras vidēja pirksta pašam augšējam posmam.

• Pats svarīgākais ir tas, lai turot šķēres tās ērti iegultos rokā.



Colour Coated Hair Scissors –
Šķēres ar krāsainu pārklājumu



Vintage style Hair scissors
Antīka stila friziera šķēres



Thermal (Hot) Hair Scissors
Karstās šķēres



Classic Hair Scissors
Klasiskās matu šķēres – 50 % šķēru griežamās taisnās pamatnes un 50%  taisni rokturi



Opposing Grip
profesionālās friziera šķērēs –
līdzīgas klasiskām šķērēm, bet šķēru griežamo pamatņu garumi var būt dažādi. Rokturu forma izliekta.





Offset Handle Hair Scissors
Šķēres ar Offset (ofseta) rokturi

• Šķēres ar pilnu ofsetu ļauj strādā ar pilnībā 
nolaistu elkoni.

• Ergonomiskas

• Simetrisks rokturis (Straight)

• Šie rokturi ir simetriski un izskatās taisni. 
Izmantojot šķēres ar simetriska dizaina 
rokturiem, ļauj  izmainīt šķēru turēšanas 
veidu, nodrošinot brīvu roku kustību.

• Ofseta rokturis (Full-Offset)

• Viens rokturis ir garāks par otru. Ofseta 
dizains ir vairāk ergonomisks un ļauj rokai un 
elkonim atrasties zemākā pozīcijā, kas parasti 
ir ērtāka darba poza.

• Daļēja Ofseta rokturis (Semi-Offset)

• Viens rokturis ir garāks par otru, taču starpība 
nav tik izteikta kā tradicionālajam ofseta 
rokturim.



Offset Handle Hair Scissors
Šķēres ar Offset (ofseta) rokturi

• TONDEO unikālas 6 collu frizieru šķēres. 

• Ekstravaganti veidots, ar atvērtiem 
pirkstu gredzeniem un viltotu pirkstu 
balstu. Unikāli veidotas mīkstās «spuras», 
kuras individuālai ērtībai var ievietot 
pirkstu gredzenos. 

• Izliektais DGT asmens  nodrošina mazāko 
griešanas leņķi ar vislabāko asumu un 
stabilitāti. 

• Izgatavots no vanādija tērauda, ar roku 
pulētu sizālu, kas piešķir īpašu spīdumu 
jeb glancējumu.





Crane-Style Scissor



Swivel Handle Hair Scissors 
friziera šķēres ar rotējošu rokturi





Thinning Scissors -
Šķēres matu retināšanai - Filieršķēres





Teksturējošās sķēres (Texturing Scissor)

• Pēc izskata un uzbūves līdzīgas filieršķērēm.

Atšķirības:

• Plānākas griežamo asmeņu pamatnes.

• Retāk izvietoti «zobiņi» ar īpašu formu.

• Darba asmeņu forma var būt nedaudz ieliekta.

• Nodrošina ērtu šķipsnu, matu masas teksturēšanu (izstrādi) -
ļoti laba slīdamība gan uz sausiem, gan mitriem matiem 
pateicoties speciālam «zobiņu» asinājuma veidam.

• Veicot teksturēšanu neķeras matos.

• Iespējams vienlaicīgi gan saīsināt garumu, gan teksturēt matu 
šķipsnu nogrieziena laikā. 

• Darba asmeņu «zobiņu forma» var būt dažāda.







Chunking scissors

• Chunking šķērēm ir no 5 līdz 9 zobiem. Šīs 
šķēres tiek izmantotas lai veidotu izteiktu īsu 
un garu matu iespaidu matu šķipsnā.



Stylish & Bling Hair Shears (scissors)

• Kāpēc jābūt garlaicīgam, kad iespējams būt unikālam/ - ai ?! 

• Matu griešanas šķērēm jāatspoguļo ne tikai meistarība, bet arī 
meistara personība.

• Šīs frizieru šķēres piedāvā: blingu, dārgakmeņus, dimantus, 
skaistus gravējumus un unikālu dizainu ar klasi. 

• Tās nav  ikdienas matu šķēres - tās iedvesmo augstā mode. 
Lieliski piemērots stilistiem, kuri zina, kā mirdzēt! 



Edgy Hair Shears (scissors)

• Šīs matu griešanas šķēres ir paredzētas stilistam, kurš dod 
priekšroku ekstrēmiem modeļiem, piemēram, šķērēm, 
kas griež  kā žiletes asmens (skalpeļšķēres), vai šķērēm ar 
īpašu dizainu - tapām vai galvaskausiem.

• Šajās profesionālās kvalitātes šķērēs ir zelta un melnā 
titāna apdare, galvaskausi un kauli, čūskas un čūsku 
galvas, ševroni un metāla tapas. 



Slide Cutting Shears (scissors)

• Šķēres slīdošo/ bīdāmo nogriezienu veikšanai.

• Bīdāmās griešanas šķēres ir veiksmīgu stilistu slepenais ierocis visā 
pasaulē.

• Pateicoties īsajai darba pamatnei un speciālajam asinājumam uz 
«īkšķa» griežamās pamatnes iespējams veikt dažādus 
slīdoši/bīdāmus nogriezienus pa mitru/slapju vai sausu 
šķipsnu/matu faktūru.

• Cut by sliding - griezt, slidinot/ bīdot šķēres, vienlaikus atverot un 
aizverot šķēres (parasti to sauc par slaidu griezumu).

• Šī ir metode, kā izveidot garus un īsus matus unikālai tekstūrai 
(tekstūras pielāgošanai).

• Tehniku video –

https://www.youtube.com/watch?v=-m5OeiW5kpQ



Friziera šķēru forma

• Klasiskās – taisnās (vienādi izvietoti rokturi) • Ergonomiskās  (īpaša rokturu forma) - frizierim ir iespēja 
izvēlēties sķēru veidu/formu pielāgot savas «darba rokas» 
īpatnībām, tādējādi nodrošinot mazāku slodzi uz pirkstiem, 
plaukstu un roku kopumā



Friziera šķēru forma

Vecākais šķēru dizains (Classic un Opposing Grip), 
kurš piemērots frizieriem, kuri šķēru satverei 

izmanto rokas vidējo un lielo pirkstu. 
Maz izteikta ergonomika, jo rokturu vienāda līmeņa 

izvietojums neļauj rokas plaukstu ielocīt, tādējādi 
mazinot slodzi uz roku un cīpslām kopumā.

Jaunāks dizains, frizieriem, kuri izmanto «zeltneša»  
un lielo pirkstu šķēru satverei. 

Pusergonomiskās šķēres – griešanas procesā ļauj 
rokas elkoni nolaist zemāk, mazinot spriedzi  un 

slodzi rokā kopumā.
Minimāls risks rokas cīpslu noslogojumam

Moderns un ergonomisks dizains, iespējams 
izmantot dažādas šķēru satveres metodes.

Ar lielāko ergonomisko efektu, tā kā rokas elkonis 
griešanas procesā var būt pilnīgi nolaists uz leju, kas 
kopumā noņem slodzi no plaukstas, rokas kopumā 

un plecu zonas
Minimāls risks rokas cīpslu noslogojumam



Šķēru gali

Šķēru ārējās malas Šķēru iekšējās griežamās malas

Ārējā taisnā asmeņu pamatne

Asmeņu aizmugurējā mala

Iekšējā taisnā asmeņu pamatne

Regulējama savienojuma skrūve

Pagrieziena zona

Pamatņu atsperes plāksne

Griežamo pamatņu kustības 
(griežamo pamatņu berzes) 

līdzsvara kontrole

Dinamiskā asmeņa roktura kāts

Nekustīgā asmeņa roktura kāts

Pirkstu gredzens

Pirksta atpūtas/ atbalsta tapa

Buferis

Šķēru gredzena izmēra regulējošais 
ieliktnis

Īkšķa gredzens

Roktura pamatne
Ārējā gredzena mala

Šķēru anatomija jeb uzbūve



Šķēru anatomija jeb uzbūve



Sizing Ring or Insert / Šķēru gredzena izmēra 
regulējošais ieliekamais ieliktnis

Izgatavoti no maiga silikona.
Domāti - lai samazinātu šķēru gredzena atvēruma 
izmēru, lai pielāgotos lietotāja pirkstu izmēram.

Pieejami dažādi izmēri un krāsas.
Parasti ir šķēru komplektācijā, bet var iegādāties 

arī atsevišķi.
Atsevišķos  gadījumos pilda pretalerģijas 

aizsardzības funkciju – cilvēkiem ar paaugstinātu 
jūtību pret jebkāda veida metāla izstrājumiem.



Finger Rest or Tang/ Pirksta atpūtas/ atbalsta tapa

No friziera šķēru nekustīgā asmeņa roktura pirksta 
riņķa parasti ir izvirzīts neliels metāla gabals jeb 

tapa. Šī konstrukcija tiek saukta par pirkstu balstu 
jeb tangu (tapa), un palīdz frizierim kontrolēt un 
līdzsvarot rokas delnas un pirkstu stāvokli matu 

griešanas laikā. 
Pastāv noskrūvējamas konstrukcijas un jau šķēru 

pamatnē iestrādātas konstrukcijas.
Noskrūvējamām tangas jeb tapas konstrukcijām 

iespējami dažādi dizaini, krāsas un dekorējumi, kas 
ļauj meistaram izdaiļot savu darba instrumentu.



Profesionālās friziera šķēres
Friziera šķēru izejmateriāli

• Priekš profesionāla friziera nav noslēpums, ka izvēlēties 
šķēres, kuras ideāli derētu, ir ļoti grūti. 

• Mūsdienīgi profesionālu šķēru modeļi ir ļoti daudzveidīgi, 
tāpēc pie galvenā instrumenta izvēles ir jāpieiet ar lielu 
rūpīgumu un bez steigas. Pirmais, kam jāpievērš 
uzmanību, izvēloties šķēres – materiāls, no kura tās ir 
izgatavotas un asmeņu uzasinājumam.

• Klasiskās šķēres taisa no oglekļa tērauda - jo vairāk 
oglekļa, jo vieglāk ir rūdīt šķēres, un ražošanas laikā tās var 
uztaisīt cietākas. 

• Friziera šķēru tērauda cietuma līmeni mēra pēc Rokvela 
skalas un apzīmē ar HRC. 

• Profesionālas friziera šķēres izgatavo no tērauda markām 
ar cietuma līmeni no 58 HRC līdz 62 HRC pēc Rokvela 
skalas. 

• Jo cietāks ir tērauds, jo ilgāk kalpos instruments. Ja 
tērauda cietības rādītājs ir augstāks par 62 HRC, tad šīs 
šķēres atšķirsies ar paaugstinātu trauslumu. 

• Cietuma un nodilumizturības paaugstināšanai tērauda 
sakausējuma sastāvam pievieno vanādiju, molibdēnu. 
Volframs un vanādijs palielina izturību. Hroma un niķeļa 
pievienošana padara tēraudu noturīgu pret koroziju, 
proti, nerūsējošu. 

• Šķērēm var būt arī papildus pārklājums – piemēram, 
hromēts, titāna, keramikas. Pateicoties doto metālu 
īpašībām tas nodrošina instrumentam papildus 
nodilumizturību un hipoalerģiskumu. Zeltījuma 
izmantošana pārklājumā kalpo tīri dekoratīvam mērķim.

• Kāds ir labākais metāls matu griešanas šķērēm? 
Iegādājoties šķēres, jūs iegūsiet vislabāko griezumu no 
grieznēm, kas izgatavota no japāņu 440C vai augstākas 
kvalitātes nerūsējošā tērauda. Visas kategorijas, kas 
pārsniedz 440 pakāpi, tiek uzskatītas par “kobaltētiem” 
(cobalt) tēraudiem. 

• Titāna šķēres dažādos veidos ir pārākas par nerūsējošā 
tērauda šķērēm. Titāna priekšrocības atsver jebkurus 
mīnusus to iegādei salīdzinājumā ar nerūsējošo tēraudu. 
Titāns saglabās asumu daudz ilgāk. No titāna izgatavoti 
asmeņi ir vieglāki.



Profesionālās friziera šķēres

Šķēru griežamo pamatņu asums

• Friziera šķēru griežamo pamatņu asuma pakāpe būs atkarīga no - divu 
pamatņu virsmu slīpēšanas noteiktā leņķī, lai iegūtu malas ar vēlamo 
asuma pakāpi. 

• Friziera šķērēm nepieciešama augsta asuma pakāpe, kas ilgs ilgu laiku.

• Dotā nosacījuma izpilde ir iespējama, izvēloties augstas kvalitātes tēraudu 
šķēru ražošanai, jo spēcīgāks tas ir, jo asāk var noslīpēt šķēru griežamās 
pamatnes malas.

• Tas ir dārgs darba process, kas sadārdzina šķēru izmaksas.

• Starp visiem profesionālo matu šķēru ražotājiem tiek izmantoti  3 
galvenie šķēru asināšanas veidi. Katram no šiem asināšanas veidiem 
ražotājam ir jāizmanto noteiktas tehnoloģijas, kuru sarežģītība un 
lietošanas izmaksas atšķiras. 



Profesionālās friziera šķēres

• «Conventional» jeb  “standarta”  asināšanas 
metode - ir tehnoloģiski vienkāršākais asināšanas 
veids, kuru mūsdienās reti izmanto profesionālām 
friziera šķērēm. 

• Šo šķēru griešanas asuma mala ir aptuveni 45-50 
grādi. 

• «Semi - convex» jeb “daļēji izliekts asuma tips” 
- starpposma šķēru malu asināšanas veids, kas 
ir pārejas veids no “standarta” uz “izliektu”. 

• Tajos griešanas asuma mala jau ir 42-45 grādu 
robežās. 



Profesionālās friziera šķēres

• «Convex" jeb "izliekts" - pašlaik tehnoloģiski 
vissarežģītākais šķēru griežamo malu 
asināšanas veids. 

• To pielieto augstākās klases frizieru šķērēs, jo 
to ražošanai ir nepieciešamas sarežģītas 
iekārtas. 

• Griešanas mala ir asākā, jo tā ir izveidota 38-42 
grādu leņķī. 

• Daži ražotāji ražo šķēru modeļus ar "izliektu" 
asināšanu 35 grādu leņķī. 

• Bet, lai šāda griešanas mala kalpotu ilgu laiku, 
ir nepieciešams izmantot ļoti izturīgu un dārgu 
tēraudu.



Profesionālās friziera šķēres

Šķēru turēšanas paņēmieni

• Klasiski šķēres tur labajā rokā, satverot šķēru riņķus ar lielo un 
«zeltneša» pirkstiem, vidējais un rādāmais pirksti tiek turēti uz šķēru 
rokturu ārējās malas, mazais pirksts tiek atbalstīts uz nekustīgā šķēru 
riņķa atbalsta tapas

• Atkarībā no matu griešanas metodēm, šķēres iespējams turēt 
savādāk.

• Katrs meistars pats regulē un izmanto sev ērtāko šķēru turēšanas 
paņēmienu – atkarībā no metodēm, šķēru veida un individuālajām  
anatomiskajām roku iezīmēm.

• Pieprasītas ir kreiļu šķēres – darba griežamo asmeņu pamatnes ir 
novietotas pretēji kā labroču šķērēs. Kreiļiem matu griešanas 
metodes jāadaptē ne tikai darbībām ar kreiso roku, bet arī sajūtu 
prasmēm – kā sanāk ērtāk nogriezt. Bieži kreiļi strādā ar labo roku 
un labroču šķērēm.

• Pastāv arī Universal šķēres – der gan labročiem , gan kreiļiem –
jāpagriež tikai šķēres otrādi.





Attēlā parādītas 5 frizieru šķēru turēšanas 
metodes.

Lietojot metodi M5 ir apgrūtināta šķēru 
griežamo pamatņu kontrole -pirksti slīd šķēru 

riņķos

M1, M2 – 2 visbiežāk lietojamie un 
pareizie Klasiskie šķēru turēšanas 

paņēmieni

M3, M4, M5 – 3 nevēlamie, nepareizie 
šķēru turēšanas paņēmieni

Svarīgi! Atkarībā no meistara individuālām 
roku plaukstu īpatnībām ir iespējami citi šķēru 

turēšanas paņēmieni.



Video_šķēru turēšanas paņēmieni

• https://www.youtube.com/watch?v=aBTBAWFVQGQ

• https://www.youtube.com/watch?v=EM0TEdcKtlM (video krievu valodā, iespējams skatīties bez skaņas)

https://www.youtube.com/watch?v=aBTBAWFVQGQ
https://www.youtube.com/watch?v=EM0TEdcKtlM


Profesionālās friziera šķēres
Kopšana

Profesionālās frizieru šķēres  ir rūpīgi jākopj. Galvenie 
instrumenta kopšanas noteikumi:

• Glabāt šķēres tīras un sausas aizvērtā stāvoklī.

• Regulāri attīrīt tās no matu pārpalikumiem, īpaši 
savienojuma vietā (darba griežamo pamatņu 
savienojuma vieta un savienojuma skrūve).

• Periodiski iesmērēt asmeņus un stiprinājuma vietu 
ar speciālu šķēru eļļu.

• Regulēt šķēres, vērtnēm (darba griežamās 
pamatnes) esot aizvērtām.

• Sargāt šķēres no triecieniem.

• Uzglabāt šķēres speciālā tām paredzētā futlārī, 
maciņā.

• Ar friziera šķērēm atļauts griezt tikai matus.

• Izveidojošos virsmas defektu gadījumos –
pārliecināties, ka dotais bojājums neapdraud 
meistaru un klientu matu griešanas procesā 
(piemērām, darba griežamie asmeņi neskrāpē ādu)

• Vismaz vienu reizi pusgadā atrādīt šķēres 
meistaram, kurš var nokontrolēt šķēru stāvokli un 
raksturojumus (vēlams to darīt tikai pie 
profesionāļiem friziera šķēru jomā, kam ir viss 
nepieciešamais aprīkojums diagnostikas veikšanai).

• Profesionālas friziera šķēres ir dārgs, augsti 
kvalitatīvs instruments, kurš, pareizi to kopjot un 
veicot savlaicīgu servisa apkalpošanu,  ilgi kalpos 
meistaram.

• Vai vajadzētu mazgāt šķēres? Pēc katras lietošanas 
reizes iespējams nomazgāt šķēres ar šķidrām 
ziepēm un karstu ūdeni. Tās kārtīgi nosusina ar tīru 
dvieli vai salveti tūlīt pēc mazgāšanas, īpaši grūti 
sasniedzamās vietās. To neizdarot pastāv risks,ka 
pat ja tie ir izgatavoti no augstākās kvalitātes 
nerūsējošā tērauda, oksidēšanās notiek, ja ir 
mitrums, un laika gaitā var rasties rūsas. 



Profesionālās friziera šķēres
Šķēru dezinfekcija:

Sanācija – mehāniskā instrumentu attīrīšana

• Iespējams vienkārši ar salveti vai dezinficējošo salveti un otiņu attīrīt šķēru griežamās pamatnes un 
savienojuma daļu no matiņiem un citiem netīrumiem, nosusināt.

• Iespējams nomazgāt šķēres ar šķidrām ziepēm un karstu ūdeni. Tās kārtīgi nosusina ar tīru dvieli vai salveti 
tūlīt pēc mazgāšanas, īpaši grūti sasniedzamās vietās. 

Dezinfekcija –šķēru apstrāde ar ķīmisko vielu šķīdumu uz spirta bāzes. Uzsmidzina spirta šķīdumu uz sķērēm 
atvērtā veidā, no abām pusēm, nogaida dezinfekcijas līdzekļa ražotāja instukcijā noteikto laiku, rūpīgi noslauka. 

Šķaidāmos ar ūdeni dezinfekcijas līdzekļus nav vēlams izmantot, jo šķērēm var mainīties vizuālais izskats –
ķīmisko vielu reakcija ar metālu un tā savienojumiem var noārdīt šķēru virskārtas pārklājumu vai izmainīt to 
izskatu.

Sterilizācija – speciālos autoklāvos ar paaugstinātu temperatūru, nekaitīgo piesārņojumu gadījumā iespējams 
izmantot UV staru sterilizatoru.



Pēc higiēnas un sanitārām 
prasībām frizierim jābūt 2 šķēru 

komplektiem.
1 komplekts tiek veidots no šķēru 
pāra – 1 šķēres ar taisno griežamo 

pamatni + 1 filieršķēres





Darbam salonā frizieris var izmantot 
speciālu gurnu somu griežamajiem 

instrumentiem un ķemmēm.
Iespējams iegādāties dažādus 
modeļus gan pēc lieluma, gan 

ietilpības.



Matu šķēres

Dažādās tirdzniecības vietās, interneta vietnēs, kur tirgo dažādas šķēres, iespējams iegādāties matu šķēres 
par pievilcīgu, lētu cenu.

Likumsakarīgs jautājums - Vai lētākas matu šķēres ir sliktas? Kāpēc profesionālās friziera šķēres, kuras 
dārgākas, ir labākas matu griešanas tehnoloģijām? 

• Matu griešanas eksperti apgalvo, ka, izmantojot lētus un neprofesionālus instrumentus matu griešanai -
tiek bojāti matu gali. Tie tiek nevis kvalitatīvi griezti, bet drīzāk griežot norauti/saplēsti, tādā veidā 
veicinot matu galu šķelšanos. 

• Piemērs – analogs salīdzinājums matiem ar audumu: kad griež jeb vēlas nogriezt auduma gabalu ar 
sliktas kvalitātes šķērēm – auduma malas veidojas nevienādas, sāk sadalīties, irt un gala nogrieziena 
vieta izskatās neestētiska, bojāta, bārkstaina. Tas pats notiek ar matiem.

• Lētas matu šķēres ir izgatavotas no nekvalitatīvāka tērauda, griežamo pamatņu asinājums neatbilst 
standartiem, kuri paredzēti profesionālām frizieru šķērēm.

• Izmantojot lētas matu šķēres matu griešanai, jārēķinās arī ar to, ka nebūs iespējams veikt kvalitatīvus un 
profesionālus matu nogriezienu veidus un griezumu kopumā.



Mata nogrieziena vieta zem mikroskopa

Parastas šķēres        Karstās šķēres



Mata nogrieziena vieta zem mikroskopa

Ultraskaņas karstais 
bārdas nazis

Parastās matu šķēres

Profesionālās friziera 
šķēres

Karstās šķēres

Bārdas nazis

Matu mašīnīte Matu gala šķelšanās



Mats nogrieziena vietā
200_kārtīgs palielinājums

Redzamas:
Medulla
Korteks
Kutikula



Secinājumi 

• Šķēres – viens no vispopulārākajiem friziera aroda simboliem un svarīgākais
friziera instruments.

• Zināšanas par friziera šķēru daudzveidību, uzbūvi, nozīmējumu sniedz iespēju
meistaram izdarīt individuālu izvēli friziera šķēru iegādē , atbilstoši savām
individuālām rokas īpatnībām un kustībām, griešanas metožu pārzināšanām un
prasmēm tās izpildīt, gaumei.

• Kvalitatīvas profesionālas friziera šķēres sniedz iespēju veikt jebkuras
sarežģītības matu griešanas metožu izpildi.

• Optimālā profesionālo friziera šķēru modeļa izvēle ir atkarīga no dažādiem
faktoriem – plaukstas izmērs, šķēru veids un izmērs, tērauda un tā pārklājuma
kvalitāte, šķēru griežamo pamatņu asums, ergonomika, dizains, cena, kādam
nolūkam domātas friziera šķēres - nozīmējums (matu griešanas metodes) u.c.

• Pareizi izvēlēts friziera šķēru veids un izmērs nodrošinās meistaram ergonomisku
slodzi uz rokas delnu un roku kopumā.

• Profesionālo friziera šķēru pareiza lietošana, kopšana, uzglabāšana un
dezinfekcija nodrošinās kvalitatīvu šķēru kalpošanu ilgākā laika periodā.



Izmantotie avoti

• https://www.aceros-de-hispania.com/gb/infer.asp?ac=12&sg=tijeras-tres-
claveles&trabajo=listar&pa=tijeras-tres-claveles

• https://www.profhairs.ru/addons/books/parikmaherskie_instrumenti/113/

• https://boldbarber.com/terminology-of-scissors/

• https://www.japanscissors.com.au/blogs/japan-scissors-blog/hairdressing-scissors-everything-guide

• https://www.glamtech.co.uk/choose-best-professional-hairdressing-scissors-2/

• https://stroy-podskazka.ru/nozhnicy/kto-izobrel-i-kakie-byvayut/

• http://romanobukhov.ru/blog/novosti/hot-scissors/

• https://www.facebook.com/dia.salon.md/photos/a.1793806097574010/2530286650592614/?type=3

• https://www.scissormall.com/shisato-japanese-high-quality-professional-hair-cutting-shears

https://www.aceros-de-hispania.com/gb/infer.asp?ac=12&sg=tijeras-tres-claveles&trabajo=listar&pa=tijeras-tres-claveles
https://www.profhairs.ru/addons/books/parikmaherskie_instrumenti/113/
https://boldbarber.com/terminology-of-scissors/
https://www.japanscissors.com.au/blogs/japan-scissors-blog/hairdressing-scissors-everything-guide
https://www.glamtech.co.uk/choose-best-professional-hairdressing-scissors-2/
https://stroy-podskazka.ru/nozhnicy/kto-izobrel-i-kakie-byvayut/
http://romanobukhov.ru/blog/novosti/hot-scissors/
https://www.facebook.com/dia.salon.md/photos/a.1793806097574010/2530286650592614/?type=3
https://www.scissormall.com/shisato-japanese-high-quality-professional-hair-cutting-shears


Izmantotie avoti

• Hairdressing: Level 1.The Interactive Textbook, By Charlotte Church, Alison Read, 2012

• Foundation hairdressing, BSP Proffesional Book, Lesly Hatton and Pfilip Hatton, 2003

• Illustrated Hairdressing Dictionary by Hiscock, Moorman, Palmer, 2008

• Sudworth, John (2013-04-22). "The scissor-maker that has cut through Chinese history". BBC News.

• "History". William Whiteley & Sons. Archived from the original on 2014-12-08. Retrieved 2015-01-20.

• Leader, Robert Eadon (1901). [Reminiscences of] Sheffield in the Eighteenth Century. Sheffield: The 
Sheffield Independent Press Limited. 

• Level 1 NVQ/SVQ Certificate Hairdressing and Barbering 3rd Edition by Christine McMillan- Bodell, 2010

• Александр Ханников: Парикмахер - стилист. Учебное пособие. Москва, 2006

• Илья Мельников: Парикмахер: учебное пособие, Москва, 2009

• Книга АЗБУКА ФОРМЫ от А до Я. 2019 год, арт-команда школы ESTEL, редакция Наталья 
Самсонычева. 

• Pivot Point mācību grāmatas/materiāli, Londona, 2000 

• Vidal Sassoon academy mācību grāmatas/materiāli, Londona, 1998



Paldies par uzmanību!


