
 

Husk at pleje dine neglebånd med negleolie. Det forlænger holdbarheden, giver en stærk 
naturnegl og er en god base for dine kunstige negle. 
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Vejledning til Gelenegle 
Al begyndelse er svær, og vi hos Chekos.dk vil gerne at du bliver glad for dine produkter og 
kommer godt i gang. Du kan derfor altid ringe eller maile til os med spørgsmål - vi vil altid gøre 
hvad vi kan for at hjælpe dig videre. At blive dygtig til at lave flotte negle kræver tålmodighed og 
øvelse, så giv ikke op hvis du ikke får det ønskede resultat første gang. Det skal nok komme. 
 

Vigtig information inden du starter 
- Undgå at huden kommer i kontakt med UV geleen. Det kan i værste tilfælde føre til 

irritation og hudallergi 
- Hærdetiderne, der er anført i denne guide, er ved brug af UV lampe med 36W. Hvis din 

gele kan hærde i LED lys, vil det fremgå tydeligt af etiketten 
- Når geleen er hærdet, vil den stadig føles fedtet ovenpå. Det kaldes “sticky layer” eller 

fedtlaget, og gør, at de forskellige lag klæber til hinanden. Geleen er altså hærdet selvom 
den føles våd/klistret  

- Geleen lægges ned til neglebåndskanten, men må ikke komme i berøring med 
neglebåndet, da det hurtigt vil give løft. Kommer geleen i berøring med kanten eller 
huden omkring neglene, kan du fjerne det med en rosenpind inden hærdning. 

 

Forberedelse af neglen 
- Kom neglebåndsfjerner på dine neglebånd og vent 30-60 sekunder så neglebåndet blødes op. 
Skub herefter neglebåndet tilbage med neglebåndsskubberen og rens gerne efter med 
cleaner/dehydrator på en wipe. 
- Fjern det øverste lag urenheder fra din negl med bufferen. Sørg for at komme helt ned i 
hjørnerne af neglen. Den skal være helt mat. 
- Børst grundigt støvet af neglen - væk fra neglebåndet, og rens af med cleaner/dehydrator på 
en wipe.  
Det er vigtigt at din negl er helt ren, tør og fri for olie. Et godt forarbejde tager tid og har stor 
betydning for holdbarheden af dine gelenegle . 
 
Herunder kommer beskrivelsen af, hvordan du gør, hvis du bare gerne vil forstærke dine 
egne negle, hvis du vil forlænge med tipper, eller hvis du vil forlænge med negleforme. Du 
får til slut et par tip til hvordan du laver franske negle og hvordan du lægger farve på. 
 

Ved forstærkning af egne negle 
- Påfør primer i et tyndt lag på neglen og lad den 

tørre 30-60 sekunder 
- Påfør bonderen i et tyndt lag. Hærd 120 sekunder 

i lampe 
- Påfør den klare gele med penslen ad 2-3 

omgange. Hærd efter hvert lag 
- Rens geleneglen af med cleaner/dehydrator og fil 

den i facon. Den bør være helt mat 
- Børst neglestøvet væk og påfør finish gele i et 

tyndt lag. Husk at forsegle den frie kant 
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Ved forlængelse med tipper 
- Klip dine negle korte og find de korrekte størrelse tipper frem. Tippen har den rigtige 

størrelse når den dækker din egen negl fra kant til kant 
- Påfør limen i falsen af tippen og vip den på din egen negl fra yderkanten for at undgå 

lufthuller 
- Fil tippen i niveau til din egen negl. Undgå at file i naturneglen. Du kan evt buffe tippen 

lidt tyndere på kanten inden du limer den på neglen 
- Klip tippen i den ønskede længde og følg afsnittet ”Forberedelse af neglen” 
- Fil tippen i facon og begynd at påføre gele som beskrevet under ”Ved forstærkning af 

egne negle”. 

Ved forlængelse med negleforme 
- Følg afsnittet ”Forberedelse af neglen”  
- Påfør primer i et tyndt lag på neglen og lad den 

tørre 30-60 sekunder 
- Påfør bonderen i et tyndt lag. Hærd 120 sekunder i 

lampe 
- Fold en negleform så den klistrer sammen ude i 

spidsen, den på neglen og sørg for at den sidder til 
under din egen neglekant 

- Påfør et tyndt lag klar gele og brug hjælpelinjerne 
til at lave formen på neglen efter. Hærd i lampe i 120 
sekunder 

- Fjern negleformen og fortsæt med at bygge neglen 
op i gele af 1-2 omgange. Hærd efter hver gang 

- Rens geleneglen af med cleaner/dehydrator og fil 
den i facon 

- Børst neglestøvet væk og påfør finish gele i et tyndt lag. Husk at forsegle den frie kant 

Ved franske negle 
Hertil skal du bruge en cover/camouflage gele og en hvid gele.  
Forlænger du med tipper skal du følge denne vejledning når du har filet tippen i facon. 
Forlænger du med negleform, skal du stadig lægge et tyndt lag i klar gele udover negleformen 
inden du fortsætter med cover/camouflage gele.  
Her får du to muligheder for franske negle: 
 

1. Byg hele neglen op i en cover/camouflage gele (ved negleforme skal du dog stadig lave 
det første lag i klar på negleformen). Lav den franske kant med en hvid farvet gele eller 
gellak og en tynd nail art pensel. Slut af med finish gele. 

2. Neglen bygges op ved først at bruge cover/camouflage gele op til der hvor ’smilet’ skal 
være. Herefter lægger du den hvide gele fra smilet og ud til kanten af neglen. Buf neglen 
i facon og slut af med finish gele. 

Når du skal lægge en farve 
- Når geleneglen er bygget op og filet i facon, kan du lægge farve direkte på geleneglen. 
- Sørg for at farven er omrørt og blandet. Læg to tynde lag og hærd efter hvert lag. 
- Slut af med finish gele 

 


