Gesällprov

Alla moment ska beskrivas i
förväg skriftligt och muntligt:
Kemisk behandling: Recept, appliceringsteknik/
rullningsteknik och önskat resultat.

Färg: Recept, appliceringsteknik och önskat resultat.
Klippmoment: Strukturteckning på papperskopia för färdigt resultat.
Designmoment: Skiss eller bild på färdigt resultat, på papperskopia.
Ingen sektionering/indelning innan start. Håret ska vara i naturligt fall.
Moment 8, 9, 10, 11 och 12 ska schamponeras på plats.
Nackhår, öronhår och andra orenheter ger minus på helhetsintrycket.

DH		 Dam eller herrmodell
D		 Dammodell
H		 Herrmodell

Moment 8

Kemisk strukturbehandling DH
Det ska göras en kemisk strukturbehandling som förändrar hårets textur. Allt hår ska behandlas från hårbotten till topparna och
visa en tydlig förändring. Håret bedöms fuktigt utan stylingprodukt.
Valfri teknik och valfria produkter
Betyg: A–F
Tid: 100 min. till färdigt resultat inklusive verkningstid

Moment 9

Damklippning med formblåsning D
Det skall klippas en frisyr som innehåller minst 2 klippsätt. Minst
50 % av håret skall vara i hel form eller gradering.
Allt hår skall klippas minst 2 cm och vid behov vara effilerat. Moment 9 och 10 ska utföras på samma modell (+ ev. moment 12).
Valfria verktyg
Betyg: A–F

Moment 10

Frisyrdesign, moment formblåsning
(+ev. vågor) D
Efter klippmomentet skall modellen formblåsas. Hela håret ska
formas/byta textur till en hållbar frisyr från hårbotten till toppen
utan toupering. Vågor i form av minst 5 c-rörelser kan ingå och
bedöms separat. (Moment 10 + ev. moment 12 kan utföras på
samma modell).
Tillåtna verktyg: borste, kam, fön, clips.
Valfria stylingprodukter
Betyg: A–F
Total tid för moment 9 & 10: 60 min + (ev 30 min.) klippning, styling (+ ev. vågor)

Moment 11

Fri herrklippning med styling
(+ ev. vågor) H
Det skall klippas en frisyr i fri form. Håret skall klippas/skäras minst
2 cm och innehålla minst 2 olika klippsätt och vid behov vara effilerat. Efter klippningen ska håret stylas till en klädsam frisyr. Vågor i
form av minst 5 c-rörelser kan ingå och bedöms separat. (Moment
11 + ev. moment 12 kan utföras på samma modell).
Tillåtna verktyg: sax, kniv, kam, fön, clips. Ej klippmaskin/trimmer.
Valfria stylingprodukter
Betyg: A–F
Tid: 45 + (ev 30 min.) klippning, styling (+ ev. vågor)

Moment 12

Frisyrdesign, fönvågning DH
På momentet formblåsning dam eller styling herr ska håret fönvågas med minst 5 c-rörelser. Vågorna ska harmonisera med
den tänkta frisyren. C-rörelserna kan vara fördelade 2+3.
Tillåtna verktyg: borste, kam, fön, clips, hårnät.
Valfria stylingprodukter
Betyg: A–F
Tid: 30 min.

Moment 13

Färgning med styling D
Det ska göras en färgbehandling på ett långt hår som ska nå nedanför axlarna. Välj på förstagångsbehandling
eller ett utgångsläge på minst 2 cm utväxt.
Färgning enligt valfritt alternativ 1 eller 2. Resultatet ska tydligt överensstämma med deklarationen. Moment 13
och 14 ska utföras på samma modell.
1: Flerfärgscolorering:
En kreativ färgbehandling som ska innehålla minst två olika nyanser och någon form av slingteknik, vävda passéer, hela passéer eller frihandsteknik. Slutresultatet ska i sin helhet ändra ljus- eller mörkhetsläge minst två steg
och uppvisa en skillnad från utgångsläget. Allt hår ska färgbehandlas.
2: Ljusarefärgning eller blondering:
Ett slutresultat som visar en uppljusning på minst tre steg. Vid utväxtfärgning kan hela hårlängderna färgbehandlas så att det stämmer med den uppljusade delen. Slutresultatet ska visa samma ljushetsläge och nyans genom
hela håret.
Valfria färgprodukter
Betyg: A–F
Tid:105 min. Färgning inklusive verkningstid. Håret bedöms torrt.

Moment 14

Frisyrdesign styling D
Efter färgningen ska håret stylas och formas till en hållbar frisyr
utan flätningar el tvinningar. Hårets utgångsläge ska byta textur.
Hela längden ska formas från botten till toppen (ingen uppsättning).
Valfria verktyg och stylingprodukter
Betyg: A–F
Tid: 45 min.

Moment 15

Frisyrdesign, långhårsarbete med brudklädsel D
Frisyren skall göras på ett långt hår som når nedanför axlarna. Allt
hår ska vara uppsatt förutom ev slingor och lugg i dekorativt syfte.
Löshår och hårprydnader är tillåtna men får inte dominera och ska
vara väl fastsatta. Eventuella flätningar/tvinningar får utgöra 1/3 av
den färdiga frisyren. Håret får vara förpreparerat.
Moment 15 och 16 ska utföras på samma modell.
Valfria verktyg & stylingprodukter
Betyg: A–F

Moment 16

Frisyrdesign, brudklädsel med krona/
tiara och slöja D
Brudklädseln skall utföras på samma modell som för långhårsarbetet. Bedömning sker med hänsyn till stil och form samt stadga i
slöja och krona/tiara. Om krona används ska kronan sitta centrerat
på hjässan och slöjan sitta i anslutning till kronan. Slöjan får inte i
förväg fästas i kronan. Om tiara används ska den sitta balanserat
och väl fastsatt. Slöjan ska fästas i harmoni med tiara och frisyr.
Slöjan ska vara minst en kvadratmeter (valfri färg).
Valfria verktyg och stylingprodukter
Betyg: A–F
Total tid för moment 15 & 16: 90 min. (långhårsarbete och brudklädsel)

Lycka till!
Pris: 3 500 kr

