
TIRNAK SÜSLEME
TIRNAKLARI ÇİZEREK SÜSLEME



TANIM
  Tırnaklara çeşitli şekil ve semboller 

çizerek süsleme işlemidir. 



KULLANILA
N ARAÇ VE 
GEREÇLER

 Manikür işleminde temel olarak 
kullanılan tüm araç ve gereçler tırnak 
süsleme işleminde de kullanılmaktadır. 



1. MANİKÜR 
MASASI



2.MANİKÜR YASTIĞI



3. MANİKÜR 
HAVLUSU



ÇEŞİTLİ BOYUTLARDA 
FIRÇALAR



ÇEŞİTLİ 
BOYUTLARD
A FIRÇALAR

 Kısa fırçalar temel olarak süslemede kullanılan 
fırçalardır. Birbirinden daha farklı yoğunluklarda 
olmaları, hassas olan çizimleri, dokuları yapmak 
için önemlidir.(Örneğin; çiçeklerin taç 
yapraklarının çalışılması gibi.) 

 Uzun fırçalar ; Akrilik ve jel ile çalışırken çizgi ve 
ince kısımların çalışılmasında kullanılır. Ayrıca 
çizim yapılarak oluşturulan süslemelerde de yine 
bu tür fırçalar kullanılmaktadır. ( Örneğin, dallar 
gibi.) 

 Açılı fırçalar ; Şekillerin açılı çizilmesi gerektiği 
kısımlarda kullanılır.  (Örneğin; kıvrımlı katları 
yaparken) 

 Süpürme fırçası ;. Törpüleme ya da inceltme 
gerektiğinde tozun temizlenmesinde kullanılır. 



NOKTALAMA 
ALETİ , İĞNE, 
İNCE ÇUBUK 



ÇEŞİTLİ 
RENKLERDE 
OJELER, TIRNAK 
CİLASI



RENKLİ SİMLER



UYGULAMA METODU

 Tırnak üzerine geometrik şekiller, paralel ve dikey şeritler, 
semboller, çiçekler ve böcekler çizilir. Bu örnekler süslemeyi 
yapan kişinin hayal gücüne bağlı olarak arttırılabilir. Gerçek tırnak 
üzerinde uygulamalara başlamadan önce, boş bir kâğıt üzerine el 
resmi çizilir, Çizilen elin üstüne takma tırnakları yapıştırılarak bu 
tırnaklar üzerinde denemeler yapılır. Bu hem hata yapılmasını 
engeller hem de pratik çalışma imkânı sağlar. 

 Tırnakları çizerek süsleme günlük hayatta giyilen kıyafete uygun 
renkler seçilerek yapılabildiği gibi, özel günlerde de makyaj ve 
kıyafete uygun kullanılabilir. Örneğin; Yazın giyilen sarı renkli bir 
elbiseye uygun olarak tırnaklar, üzerine papatya çizerek 
süslenebilir



UYGULAMA 
DA DİKKAT 
EDİLECEKLER 
NOKTALAR

 Müşterinin tırnaklarının uygulamaya 
uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir

 Herhangi bir tırnak ya da deri 
enfeksiyonu varsa müşteriye doktora 
gitmesi önerilmelidir

 Kullanılan tüm ürünlerin tırnağa zarar 
vermeyecek özellikte olmasına dikkat 
edilmelidir. 

 Dikkatli ve titiz çalışılmalıdır



İŞLEM BASAMAKLARI

 Masa üstüne manikür yastığını yerleştiriniz. 

  Manikür yastığının üzerine manikür havlusunu seriniz. 

  Masanın üstüne araç gereçleri yerleştiriniz. 

 Ellerinizi dezenfekte ediniz. 

 Müşteriyi rahat bir konumda oturtunuz. 

 Tırnaklarda uygulama yapılmasına engel olabilecek bir durum olup 
olmadığını anlamak için elleri ve ayakları inceleyiniz. 

  Müşterinin elini parmakları aşağıya gelecek şekilde manikür yastığına 
yerleştiriniz. 



İŞLEM BASAMAKLARI

 Alttan parmaklarla desteklenen tırnaklara istenilen renkte ojeyi dipten 
uca doğru sürünüz. 

 Birkaç dk ojenin kurumasını bekleyiniz. 

  Farklı renkte oje ya da boyayı iğne ucu, çubuk, noktalama aleti ya da 
fırça ile şişesinden alınız. 

 Uygulanacak tırnağı bir elinizle alttan destekleyiniz. 

  Diğer elinizin serçe parmağını müşterinin eli üzerinde destek yapınız. 

 Elinize aldığınız, iğne, çubuk, noktalama aleti ya da fırça ucunda bulunan 
oje ya da boyayı tırnak üzerinde istenilen şekilde çizimler yaparak 
süsleyiniz. 



İŞLEM BASAMAKLARI

  İsteğe bağlı olarak çizimlerin üstünü sim ya da taşlarla süsleyiniz. 

  Oje ya da boya kuruduktan sonra kalıcı olması için cila sürünüz. 

 İşlemlerin tümünü bütün tırnaklara uygulayınız. 



ÖRNEK 
UYGULAMALAR



ÖRNEK 
UYGULAMALAR



ÖRNEK 
UYGULAMALAR
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