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FESTHÅR
Skal håret holde til en lang festlig aften og måske en tur  

på dansegulvet? Få tips til godt ”nythår” her.
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ghd curve  
classic wave 
wand, 1.399 kr.

Kevin Murphy  
Bedroom Hair- 
teksturspray, 208 kr.

Kevin 
Murphy Doo 
Over-teks-
turspray, 
208 kr.

Oribe Dry Texturizing 
Spray, 315 kr.

Oribe Maximista- 
stylingspray, 295 kr.

BLØDE KRØLLER
1.  For at din frisure skal kunne holde 

hele aftenen, er dit forarbejde altaf-
gørende. Hvad enten din startbase 
er vådt eller tørt hår, skal du begyn-
de med at bruge en god mængde af 
et stylingprodukt med volumen eller 
struktur. Hvis dit hår er tørt, skal du 
spraye det helt vådt. Vælg gerne et 
produkt med varmebeskyttelse i, så 
du passer på håret.

2.  Tør derefter håret helt tørt med 
produktet i.

3.  Spray nu hele håret igennem med 
et tør-produkt med tekstur, eller 
en tørshampoo. Det skal give håret 
”modhager”, så det holder bedre på 
krøllerne.

 Opdel nu håret i totter i den størrel-
se, du ønsker dine krøller i. Jo større 
totter, jo mindre krøllet vil det se ud.

 Spray hver tot med en lille smule 
hårlak, inden du krøller den. Hvis du 
sætter krøllejernet på håret, mens 
lakken er våd, lyder det, som om du 
brænder håret – men det er bare 
produktet.

4.  Hold krøllejernet på hårtotten i 10 
sekunder. Hvis du ønsker, at krøllen 
forrest mod ansigtet skal åbne op, 
skal du sørge for at krølle væk fra 
ansigtet som på billedet.

5.  Krøl hele håret op med lak på hver 
tot. Lad nu alle krøllerne køle HELT 
af, før du går videre – dette er det 
vigtigste step i forhold til, at din 
frisure skal holde hele aftenen.

6. Når håret er helt koldt igen, så red 
dine krøller ud med en blød børste. 
De vil blive store og bløde, og du kan 
nu style håret, som du ønsker.

7.  Du kan evt. sætte den ene side op 
med et spænde.

 Afslut med en gang hårlak.ghd root lift spray, 239 kr.
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7. Billedtekst

3. Billedtekst

ghd-børste, 
189 kr.

Shu Uemura- 
hårlak, 310 kr.

KNOLD MED FYLDE  
PÅ BAGHOVEDET
1.  Lav din base som i punkt 1-3 for krøller. Du kan enten lave knolden 

med krøllet eller glat hår. Hvis du vil lave den med krøller, så følg 
punkt 4-8 for krøller.

2. Hvis du vil lave den med glat hår, skal du først lave fylde på bag-
hovedet. Brug en lille fast børste til at toupere med. Alt håret på 
baghovedet skal touperes igennem, så der er struktur til at løfte det.

3. Brug nu en stor blød børste til at rede touperingen ud igen, så den 
ikke er synlig – bare rolig, den virker stadig.

4. Nu samler du håret i en lav hestehale med den ene hånd, og inden 
du sætter en elastik i, tager du fat i det touperede hår og løfter  
forsigtigt i det. Det giver fylde oppe på hovedet.

5. Sæt din elastik i. Du kan sagtens rette til i touperingen nu og hive 
lidt mere om nødvendigt.

6. Tag din hestehale og sno den rundt om elastikken, så du laver en 
knold. Det gør ikke noget, at den er rodet og upræcis – det er hele 
idéen.

7. Brug hårnåle til at fæstne hestehalen. Lad endelig små totter 
stikke ud.

 Ret dine fronter til, så de sidder, som du ønsker, og afslut med lak.
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