GESÄLLPROV

Kriterier Barberargesällprov
Det färdiga resultatet, moment 1-5, ska beskrivas innan start med strukturteckning, skiss, bild
samt muntligt. Flera moment kan utföras på samma modell. Alla moment ska utföras på
herrmodell.

Moment 1a

Klippning, klassisk (med vågformning)
En kort klassisk frisyr med finish, gradering från 0 mm i nacken och rena markeringar runt
öron och nacke ner mot halsen. Det ska vara ett jämnt flyt i klippningen från sidor, nacken
och upp mot hjässan. Klippningen ska utföras med sax och/eller kniv. Vid behov kan
effilering göras med kniv eller effileringssax. Utgångsläget ska vara minst två cm längre än
resultatet.
Klippning och vågformning (moment 1a och 1b) ska utföras på samma modell.
Tillåtna verktyg: sax, kniv, effileringssax (ej klippmaskin/trimmer)

Moment 1b

Vågformning
Vågformning med minst 4 c-rörelser ska göras i samband med klippningen i moment 1a.
Tillåtna verktyg: fön, kam, borste
Betyg: A – F
Total tid för moment 1a och 1b: 75 min

Moment 2

Maskinklippning med styling
En frisyr med valfri form och längd som ska skapas med klippmaskin vid sidor och nacke.
Klippningen ska vara från 0 mm vid ansats i nacken. Håret ovanför kronlinjen kan vara
längre och får klippas med sax eller kniv. Utgångsläget ska vara minst 1 cm längre än
slutresultatet.
Styling
Valfri styling anpassad till frisyren
Tillåtna verktyg: klippmaskin/trimmer, sax, kniv, effileringssax
Betyg: A – F
Tid: 60 min
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Moment 3

Klippning, halvlång med styling
En halvlång frisyr där håret i det färdiga resultatet ska vara minst tre cm långt vid sidor och
nacke. Det får dock inte vara längre än till axlarna. Resultatet ska uppvisa en form genom
olika klippsätt och får inte vara enbart hel form.
Styling
Valfri styling anpassad till frisyren
Tillåtna verktyg: sax, kniv, effileringssax (ej klippmaskin/trimmer)
Betyg: A – F
Tid: 60 min

Moment 4

Skäggklippning, kort
Ett väl format kort helskägg med rena knivmarkeringar. Skägget ska vara anpassat efter
modellens ansiktsform. Inga stylingprodukter får användas. Utgångsläget ska vara väl
igenvuxet, minst 1 cm längre än slutresultatet och utan färdiga markeringar.
Tillåtna verktyg: valfritt
Betyg: A – F
Tid: 30 min

Moment 5

Skäggklippning, långt
Ett längre helskägg ska formas och anpassas till modellens ansiktsform. Slutresultatet ska
vara i en längd på minst 7 cm från hakan och med rena knivmarkeringar. Inga
stylingprodukter får användas. Utgångsläget ska vara väl igenvuxet, märkbart längre än
resultatet och utan färdiga markeringar
Tillåtna verktyg: valfritt
Betyg: A – F
Tid: 30 min
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Moment 6

Rakning
En rakning med kniv och ett slutresultat där minst 75 % av ytan ska vara helt slätrakad och
utan svullnad eller hudirritation. Resterande 25 % ska också vara rakat men där får det
finnas en viss strävhet med hänsyn till känsliga områden. Utgångsläget ska vara en jämn
skäggstubb över hela ytan.
Tillåtna verktyg: kniv
Betyg: A – F
Tid: 60 min (exklusive tid för förberedelser t.ex. att värma upp handdukar)

Moment 7

Teoriprov
Teoretisk kunskap kring hud, hygien och smittorisk vid hudnära arbeten.
Betyg: godkänd/icke godkänd
Tid: 30 min

Pris barberargesällprov: 3 000 kr/inkl. moms

Betygssystemet A-F
Antal +/6+ 05+ 14+ 23+ 32+ 41+ 5-

Betyg
A
B
C
D
E
F
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