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SAÇTA TONLAMA TEKNİKLERİ 

Röfle  

Belirli ölçülerde ara ara alınan bir tutam saçın tekniğe uygun bir şekilde ayrıldıktan sonra kimyasal 

açıcı ürünler kullanarak saç renginin 2-3 ton açılması işlemidir.  

Meç  

Belirli ölçülerde alınan bir tutam saçın tekniğe uygun bir şekilde ayrıldıktan sonra kimyasal açıcı 

ürünler kullanarak saç renginin 3 tondan fazla ve birbirine zıt renk olarak açılması işlemidir. 

Röfleden farkı saç renginin çok fazla açılmasıdır.  

Balyaj  

Saçlara krepe atılarak, kalan kısımlarının röfle ve meçe göre daha kalın alınarak saç renginin farklı 

tonlarda açılmasıdır. Röfle ve meçten farkı; tutamların kalın olması, dipten olmaması ve krepe 

tekniği ile yapılmasıdır.  

Saçta Tonlama Tekniklerinin Uygulama Yöntemleri  

Klasik Paketleme Tekniği  

Saçların tamamına veya belirli bölgesine uygulanabilir. Saçların tekniğe uygun olarak ayrılması 

sonucunda ambalaj içine alınarak saç aralarında değişik renk tonlamaları oluşturma işlemidir. Paket 

içine alınan tutamlar düzgün ve eşit aralıklarla alınmalıdır. Ayrımlar düzgün olmadığı takdirde 

ambalaj saç dibine düzgün yerleşemez ve paket içinden karışım dışarıya taşar. Alt ayrımlar çok 

kalın olmamalıdır. Baş büyüklüğüne göre saçlar ya 7 parçaya ya da 9 parçaya ayrılmalıdır. Alt 

ayrımlar çok kalın olmamalıdır. Paket içine alınan tutamlar, ritmik şekilde birbirini takip etmelidir. 

Ayrılan tutamların altına ambalaj kaymayacak şekilde sabitlenmelidir.  

Ambalajı kapatırken el sabit ve gergin tutulmalıdır. Tarak yardımıyla ambalaj kapatılmalıdır. 

Kullanılan ambalaj uygulamaya uygun kalitede olmalıdır. Kapatılan ambalajlar kenar kısımlardan 

pens yardımıyla tutturulmalıdır. Ambalajlar kapatılırken sıkıştırılmamalıdır. Başın ana 

bölümlerinde eşit sayıda ambalaj kullanılmasına dikkat edilmelidir. İşleme enseden başlanmalıdır. 

Karışım, saça yeterli miktarda sürülmelidir. Karışımı az sürme açılmanın yetersiz olmasına, fazla 

sürme ürünün ambalajlardan taşmasına neden olur.  

Ambalaj içindeki ürün normalden daha fazla ısınır. Saç boyuna ve hacmine uygun ölçülerde 

ambalaj hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Ambalaj içindeki saçlar sık kontrol edilmeli, açılan saçlar 

yıkanmalıdır. Ürünün saçta fazla kalması saçları gereğinden fazla yıpratarak saçların kopmasına 

neden olabilir. Açılmanın her yerde aynı olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle çok açık renklerde 

bu çok önemlidir. Koyu bir tonlama yapılacaksa saçı gereğinden fazla açmamak daha sağlıklıdır.  

 



 

Bone Tekniği 

Çok kısa saçlara özel bir başlık yardımıyla yapılan işlemdir. Bu amaçla kullanılan başlığa bone 

denir. Yüzücü bonesi gibi başa takılır. Bone üzerinde çok küçük esnek gözenekler vardır. Kafaya 

sabitlemek için bantlamak gerekir. Saç bu gözeneklerden özel bir tığ yardımıyla bone üzerine 

çekilir. Bone üzerinde belirli aralıklarla dizili gözenekler vardır. İstenilen sıklığa göre saçın çekim 

yerleri belirlenmelidir. Bone takılıp saçlar çekildikten sonra işlem kolay ve hızlıdır. Boneden 

çekilen saçların üstüne hazırlanan karışım aynı anda sürülür. Bu bir avantajdır çünkü saçta açılma 

işlemi aynı anda olur. Bu uygulama çok uzun saçlarda başarılı değildir. Boneden saç çekme oldukça 

zordur. Kişinin canının yanmasına ve saçların aşırı derecede dolaşmasına neden olur. Saç boyu kısa 

ve ensede olanlar için uygundur. Çok nadir kullanılan bir tekniktir.  

 

Krepe Tekniği  

Krepe tarağı ile önceden krepe (saçların çıkışının ters istikamete doğru taranması, saçlar 90 derece 

olacak şekilde düzgünce yukarı kaldırılıp çıkışının ters istikametine doğru taranması) yapılarak 

ortaya çıkarılan saç uçlarına hazırlanan karışımın fırçayla sürülmesiyle yapılan tekniktir. İşlem 

sonrasında ortaya doğal bir görüntü çıkar. Bu tekniği uygulayabilmek için krepe tekniğini iyi 

bilmek gerekir. Doğru olmayan bir krepe yöntemi saçların yapısını ve görüntüsünü bozar. Krepe 

genellikle saç şekillendirme işlemlerinde saça hacim vermek amacıyla kullanılır. Belirli ölçüde 

alınan saç tutamı 90 derece yukarıya kaldırılarak krepe tarağı ile saçlar dibe doğru itilir.  

 



 

 

Tarakla Tarama Tekniği  

Tarak yardımıyla saçların tonlanması işlemidir. Hazırlanan karışım tarağa sürülür ve tarakla saçlar 

bastırılmadan üst kısımları taranır. Bir ve iki ton daha açık renklere tonlama yapılmasında 

kullanılır. Kullanılan karışımın daha katı hazırlanması gerekir. Sıvı karışımlar akacağı için sonuç 

başarısız olur. Çok tercih edilen bir yöntem değildir. Uygulama sonrasında saç güneş ışığında 

açılmış etkisi verir. Saçlar daha parlak ve canlı görünür. Bu tür uygulamalar saçlarda daha hareketli 

bir doku oluşturur. Nadir kullanılan tekniklerden birisidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

KONU TARAMA TESTİ 

1. Uluslararası renk çizelgesine göre siyah rengi ifade eden rakam hangisidir?  
A) 3  

B) 1  

C) 2  
D) 4 

 

2. Uluslararası renk çizelgesine göre aşağıdakilerden hangisi küllü tonu ifade eden rakamdır?  

A) Mavi  
B) Sandre  

C) Kızıl  

D) Bakır  
 

3. Boya üzerindeki rakamlardan 1.(Birinci) rakam aşağıdakilerden hangisini ifade eder?  

A) Esas ara rengi gösterir  
B) İkinci ara rengi gösterir  

C) Ana rengin derecesini gösterir  

D) Tonun iki kez yoğun olduğunu gösterir  

 
4. Boya üzerindeki rakamlarda noktadan sonra ‘‘0’’ ve her hangi bir rakam var ise (X.OY) neyin ifadesidir?  

A) Derinlik  

B) Yansıma çokluğu  
C) Yansıma azlığı  

D) Ton açılmıştır 

 

5. Boyama yada açma sonucunda istenmeyen sonuçların giderilmesinde kullanılan tonlara ne ad verilir?  
A) Ana ton  

B) Max ton  

C) Mix ton  
D) Hiçbiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

Soru 

No  

Cevap  

1  B  

2  A 

 3  C  

4  C  

5  C  

 


