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UVOD  

Britje pomeni vsakodnevno nego moškega obraza. Vključuje oblikovanje 
zalisc, brk, brade, kot tudi umivanje, razkuževanje in masažo obraza.  

Frizer ali brivec mora pri procesu britja, ki se izvaja z rezilnim priborom: 
britvijo in škarjami, temeljito obvladati vse delovne faze, sicer lahko stranki 
povzroči neprijetne in boleče poškodbe.  

Za strokovno opravljeno britje je potrebno poznati in osvojiti naslednje 
delovne postopke: 

zaščita in priprava stranke,  
uporaba brivskega pribora in materiala, 
miljenje brade, 
britje in izbritje, 
oblikovanje brade in brk, 
umivanje po britju, 
razkuževanje po britju, 
masaža obraza po britju, 
nega obraza po britju, 
britje glave. 
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ZAŠČITA IN PRIPRAVA 
STRANKE 

Stranko udobno namestimo na brivski stol tako, da ima glavo na 
naslonjalu in vrat iztegnjen; 
ogrnemo jo z velikim ogrinjalom in dodatno zaščitimo s prtičkom, 
katerega s kazalcem ter sredincem desne roke previdno zatlačimo 
med kožo in ovratnik; s tem poskrbimo, da milnica med britjem ne 
teče po vratu; prtička med ogrinjanjem ne tlačimo in grbančimo; če 
je ovratnik pretesen, ga s prsti nežno potegnemo proti sebi; 
med pripravo natančno in neopazno opazujemo strankino kožo, 
njeno trdoto, morebitne kraste, bradavice, vzbokline, s katerih pred 
britjem milnico odstranimo; če na koži zasledimo poškodbe, stranko 
napotimo k zdravniku;  
delo vsakič opravimo previdno in obrito površino kože razkužimo. 
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BRIVSKI PRIBOR IN 
MATERIAL 
Pribor: 

razkužena in sterilizirana britev, rezila,  
čopič za miljenje,  
skodelica za milnico, 
ogrinjalo za britje za enkratno uporabo, 
prtiček. 

Material: 
brivska krema, pena ali milo, 
kolonjska voda ali vodica po britju,  
krema. 

I) Klasična britev:

v skladu s higienskimi predpisi klasične britve, ki so jo brivci ostrili na 
kamnu ali jermenu, ne uporabljamo več v salonih.  
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Jermen za brušenje klasične britve: 

Kamen za brušenje: 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II) Britev z nadomestnim rezilom:

v današnjih časih uporabljamo britev, pri kateri rezilo zamenjamo po 
vsaki uporabi. 

MILJENJE BRADE 

Pred britjem brado temeljito namilimo, da omehčamo, naježimo 
dlake in sprostimo kožo; s tem omogočimo gladko britje, brez 
draženja; 
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za miljenje uporabimo brivsko kremo ali že pripravljeno peno za 
britje; 
kremo ali peno nanesemo na konico brade in milimo z mokro roko 
ali čopičem; 
z lahkotnimi krožnimi gibi se pomikamo od desne proti levi strani 
obraza in nazaj pod vrat; okoli ust ter pod nos milnico nanesemo s 
prstom, nakar kožo pritisnemo; milnica mora biti vlažna in mastna, 
nikakor ne tekoča; 
milimo tako dolgo, da občutimo mehkobo dlak; 
pri miljenju pazimo, da stranki ne namažemo ušes, nosu, ust in 
oblačil. 

Stari pregovor pravi: “Dobro namiljeno že pol obrito!”


BRITJE IN IZBRITJE 

Britje brade delimo na dva delovna postopka: britje in izbritje. 

A) Postopek britja: 
vedno brijemo v smeri rasti dlak; upoštevati moramo trdoto brade in 
kvaliteto kože, ki jo med britjem dobro nategnemo; 
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briti začnemo pri desnem ušesu, ob katerem oblikujemo konico, 
ravno linijo ali zalisce;  
z občutkom se pomikamo navzdol; 
ko z britvijo dosežemo spodnjo čeljust, nadaljujemo proti sredini 
brade in previdno po vratu; postopek ponovimo tudi na levi strani 
obraza; 
pod nosom in okoli ust še posebej pazimo, da ne zarežemo v kožo, 
saj je krvavitev težko zaustaviti; 
pri mehki bradi izvajamo dolge in močni kratke poteze. 

I) Pravilna drža britve:                      II)  Položaj rezila britve:
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(1) 

(2) 

(3) 

(✕) 

(✓)

(✕) 

(1) rezilo britve postavljeno pod kotom 45° omogoča varno, udobno in 
strokovno opravljeno britje. (✓) 

(2) Rezilo postavljeno plosko je znak neznanja in nestrokovnosti. (✕) 

(3) Rezilo postavljeno vertikalno lahko povzroči poškodbe na koži; za 
stranko je britje neudobno. (✕)



III)  Poteze britja:
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(1)  

(3) 

(5)

(2)  

(4) 

(6)
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(7)  

(9) 

(11)

(8)  

(10) 

(12)






IV)  Drža leve roke pri britju in napenjanje kože:
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(13) 

(1)  

(3) 

(2)  

(4) 






B) Postopek izbritja: 
brado ponovno namilimo in rezilo zamenjamo; 
kožo dobro navlažimo in nategnemo, da ne poka; z delom začnemo 
na vratu; 
pomikamo se v nasprotni smeri rasti dlak; 
po končanem izbritju brado umijemo z roko in obraz obrišemo s 
prtičkom; 
na obraz nanesemo vodico za po britju, ki nevtralizira alkalne 
preostanke pene za britje in dezinficira, adstringira vlažno kožo; 
vsebuje približno 20 do 40% alkohola, organske kisline in dodatke, 
ki pripomorejo k gladkemu videzu ter zavirajo vnetja; pri suhi koži 
izberemo vodico z manjšo količino alkohola; 
po strankini želji kožo zmasiramo z vitaminsko hranilno kremo - 
ročno ali z električnim aparatom za masažo; 
v primeru poškodbe kože ali vreza krvavitev zaustavljamo s 
predpisanimi palčkami za enkratno uporabo; po končanem delu jih 
takoj zavržemo; 
kamna galun in lapis je prepovedano uporabljati. 

Uredila: Ema Pavičevič Britje in oblikovanje Stran "  od "13 21

(5)  (6) 



OBLIKOVANJE BRADE IN 
BRK  

Poznamo različne oblike brad in brkov. 

Brade: 
nekoč so bogato, polno in lepo negovano brado nosili velikaši, 
učenjaki, mornarji, lovci; 
ozka in koničasta brada je bila značilna za diplomate, umetnike, 
visoke oficirje; 
v današnjem času brado oblikujemo na različne načine; ustvarjalnost 
nima meja. 
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Brki: 
brki so lahko polni, ozki, koničasti, ravni, zaokroženi navzgor ali 
navzdol; 
nekatere obIike so dobile ime po deželah: kitajska, angIeška, 
itaIijanska, francoska, madžarska… 
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Z brado in brki spremenimo obliko obraza ter glave:

s polno brado in brki na videz skrajšamo dolg obraz; 
z dolgo brado podaljšamo širok in okrogel obraz; 
z brado optično razširimo obraz z upadlimi ličnicami. 

Zavedati se moramo, da okrogli bradi pristajajo polni in kozji bradici 
koničasti brki. Gladko obritemu obrazu se podajo moderne linije. Med 
izbiro primerne vrste brkov upoštevamo obliko obrvi, glave, čela, ličnih in 
čeljustnih kosti. 

Pri oblikovanju polne brade najprej s strojčkom za britje skrajšamo dlake 
na vratu in ličnicah, obraz skrtačimo ter linijo dodelamo s škarjami. Ob 
ustnih kotičkih brado postrižemo, da jo ločimo od brkov. Prehodi na 
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ličnicah, vratu in pri ušesih morajo biti izpeljani v skladu s pričesko. Na 
končno podobo brade vplivajo tudi barva las, oblika glave in postava. 

Pri oblikovanju koničaste brade najprej obrijemo ličnice, nakar s strojčkom 
naredimo prehod do ustnih kotičkov in s škarjami postrižemo sršeče 
dolge kocine. 

Med delom s škarjami pazimo, da stranki ostre kocine ne padajo v oči in 
usta. 

UMIVANJE PO BRITJU 
 

Po britju je potrebno 
obraz umiti s tekočo, 
mlačno vodo, da 
odstranimo odvečne 
dlake in milo. Kožo 
osušimo s prtičkom,      
ki ga po uporabi damo 
med umazano perilo.  
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RAZKUŽEVANJE PO BRITJU 

Po britju in umivanju moramo kožo razkužiti s kolonjsko vodo ali vodico 
po britju. Z razpršilcem jo nanesemo na lice ter vtremo.   

MASAŽA OBRAZA PO 
BRITJU 
                                                                                                                        
Po britju, umivanju in razkuževanju je priporočljivo na obraz nanesti 
vitaminsko hranilno kremo ter nežno vmasirati v kožo. 
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Potek masaže: 

NEGA OBRAZA PO BRITJU 

V zimskem času je britje občutljive in močne brade povezano z 
bolečinami ter neprijetnimi občutki. Stranki priporočamo vroče obloge, 
masažo ali parno kopel za obraz. 

Uredila: Ema Pavičevič Britje in oblikovanje Stran "  od "19 21



Parna kopel za obraz: 

s parno kopeljo, kompreso ali vročo oblogo poživimo krvni obtok, 
omehčamo in sprostimo kožo ter odstranimo kožni loj, ki se nahaja v 
lojnicah. 

Vročo oblogo pripravimo tako, da brisači ali prtička namočimo v posodo z 
vročo vodo, delno ožmemo in položimo na lice. Nos pustimo odkrit, da 
oseba lahko diha.  

Postopek večkrat ponovimo. 
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BRITJE GLAVE  

Pri polni rasti Ias začnemo briti na vrhu glave; vrtinec obrijemo v 
obIiki kroga; z delom nadaljujemo do čela in nato od desnega proti 
levemu ušesu; vedno brijemo v smeri rasti las; 
pri plešasti glavi začnemo z britjem od čela preko temena do vratu; 
nadaljujemo od desnega ušesa preko zadnjega dela glave do levega 
ušesa;  
na koncu glavo dobro umijemo z vodo, obrišemo in razkužimo. 
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