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Tanker og Ideer:  

Tankerne og ideerne bag mine 2 stylinger og billeder er helt klart præget af de 
mange vilde og forskellige flette-typer, der har været oppe i 2017.  

Da der netop findes så mange forskellige måder at flette på, så har jeg valgt at skabe 
to vidt forskellige looks - et “rent”- og et mere “løst”- look.  

For at markere, at de to teknikker og stylinger er vidt forskellige har jeg valgt at 
fremstille look no. 1 i varme-nuancer og look no. 2 i kølige nuancer.  
I look no. 1 har jeg valgt at ligge vægt på de varme nuancer rosa/peach, som også 
har været meget oppe og vende i 2017, både indenfor hår og makeup.  
Da Look no. 2 skal fremstå mere køligt, så har jeg valgt at gøre makeuppen langt 
mere naturlig. Min model har af natur en meget “kølig- fremtoning” og det synes jeg 
var oplagt at fremhæve.  

Derudover har jeg overordnet valgt at lade shine/highlighteren være “den røde 
tråd” igennem begge looks.  

Jeg har nøje valgt baggrund og accessories ud fra mine ønskede nuancer til hvert 
enkelt look. Det har jeg, da det er vigtigt at skabe en overordnet harmoni og balance 
i det endelige billede med hår og styling. Dog har jeg valgt, at disse 2 faktorer stadig 
ikke skal overskygge håret og makeup.  

Tips og Tricks:  

Look no. 1:  

Jeg har i look no. 1 startet med at anvende Fix Max  i fugtigt hår og føntørret håret 
lige tilbage. Dette har jeg gjort for bedre at kunne kontrollere de tæt lagte sider og 
undgå evt. “fimre” hår, som skulle opstå under fletningen. Denne metode skaber 
også en masse blankhed og shine i håret. Derefter har jeg anvendt Depolish, for at 
ligge de restende “fimre” hår i siderne og på fletningerne ned. Tilslut har jeg 
afsluttet med Pure Extra Strong, for at give look’et det sidste finish.  

Look no. 2: 

I look no. 2 har jeg startet med at føntørre håret i Constructor, da den både er 
varmebeskyttende og giver en naturlig volumen og struktur i håret. Derefter har 
jeg crepet håret, for at give håret en fed effekt og en masse volumen. Herefter har 
jeg brugt Crêpage de chignon for at give håret maksimal volumen og tekstur. Tilslut 
har jeg afsluttet med Pure Extra Strong, for at give look’et det sidste finish. 


