
Mine tanker og ideer bag :  

 

Think BIG! 

Jeg elsker stort hår, og det ville jeg gerne vise jer gennem mine 

billeder. 

Samtidig ville jeg også gerne vise en anden side af stort hår, og ikke 

bare store bløde krøller. Så jeg valgte istedet at lave et lidt mere 

"rodet" look. Og som i kan se på mit moodboard, var jeg også inspireret 

af struktur.  

 

Jeg synes det har været en længere men også lærerig process at finde på 

lige netop det man gerne vil lave, og jeg får altid rigtig meget ud af 

disse opgaver.  

 

Min model har de lækreste gyldne farver i håret, som er perfekt til at 

understøtte hårets struktur.   

Det første look er stort, højt og vildt, og jeg valgte at lave en re-

styling af det første look, ved at lave en bred fletning der ligger langs 

panden, som giver et helt andet look, men også et feminint touch.  

Og ideen var at hun skulle have noget hår der "støjede" men samtidig et 

feminint twist, som også kommer til udtryk i hendes makeup og stil.  

 

Jeg vidste ikke hvordan det endelige produkt ville se ud når jeg var 

færdig, havde selfølgelig en ide on det. Men jeg synes resultatet blev 

langt over mine egne forventninger, og jeg håber i er lige så vildt med 

det som jeg er.  

 

Mine tanker har fløjet meget rundt, men udover det havde jeg en ide om at 

det skulle have noget med struktur at gøre. Det synes jeg vi har set 

meget af i forhold til tøj, mode og også hår. Og det er jeg vild med. Jeg 

har været meget på pinterest og kigge efter inspiration. Men også dame 

blade, bygninger, og tøj i butikkerne. Og det har alt sammen hjulpet mig 

frem til resultatet, sammen med min fotograf, Make up artist og søde 

chef. Det hele har været rigtig lærerigt og en god oplevelse. 

 

 

 

 

Moodboard : 

 

Her er mit moodboard, som jeg har sammensat af billeder, der har 

inspireret mig til dette look. Det er en blanding af voluminøst hår, men 

også med massere af struktur i. Jeg gik efter at blande de to looks. Det 

er forskellig billeder af hår der har inspireret mig, tøj og makeup. Jeg 

valgte også at vise jer, at jeg var blevet inspireret af struktur på 

billeder, som jeg valgte at overføre til håret.  

 

 

 

 

Tips og tricks :  

 

Jeg startede med at have et lækkert hår, der var føntørrer op med L'Oreal 

tecni art full volume ekstra, som er en lækker blød mousse, men med 

massere af hold. For at give håret en god modstand. 

 

Efterfølgende påførte jeg L'Oréal Tecni Art Constructor som er en 

varmeaktiveret spray, der sørger for struktur og volumen til håret, men 

samtidig er en varmebeskyttende spray. Den hverken klistre eller tynger 

håret, så den var perfekt til netop dette look. 



 

Så "crimpede" jeg hele modellens hår med et crimp jern, og efterfølgende 

krøllede jeg håret og pindene det op. Lod det hele køle af. Så sprayede 

jeg det hele med L'Oreal Fix Design Tecni Art, som er en vådlak. Hvilket 

ved sige man sagtens kan arbejde i håret efter påførelse af sprayen.  

 

Jeg tog så alle klemmerne ud og arbejde med mine finger ind i det. Bruge 

også en kam til at toupere det og "ødelagde" med vilje krøllerne, da jeg 

ønskede et vildt og stort look på min model.  

 

Som et afsluttende produkt bruge jeg L'Oreal tecni art Wild stylters 60s 

babe savage panache. Det er en tør pulver spray, som giver håret en masse 

volume og bevægelse til håret, Og også et lidt mere pjusket og 

struktureret look. Produktet sprayede jeg også i bunden for maksimal 

volume.  

 

Ellers arbejde jer meget med min fingre til at forme det, præcis som jeg 

ønskede formen. Jeg lavede også en fletning i håret på, som i kan se på 

nogen af billederne. Det gjorde jeg ved at tage en forholdsvis stor 

sektion i den ene side af hovede og flette langs panden.   

 


