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Akrylgelenegle trin for trin 
Ved forstærkning af egne negle 
Trin 1 - forberedelsen af neglen 

 Skub neglebåndet tilbage og fjern overskydende neglebånd med en neglebåndssaks.  
 Form dine negle i den ønskede længde med en neglefil 
 Buf overfladen af neglen med en neglebuffer indtil overfladen er helt mat og fri for fedt 
 Børst støvet væk fra neglen med en støvbørste 

(Forlænger du over en skabelon/negleform, sættes den på nu. Ved forlængelse over negletipper eller med 
dualforme: Se længere nede) 

Trin 2 - dehydrator og primer 

 Rens neglen med dehydrator 
 Påfør et tyndt lag primer og lad tørre i 30-60 sekunder 

Trin 3 - akrylgele 

 Klem den ønskede mængde akrylgele ud af tuben og tag det fra på en metalspatel 
 Læg produktet på neglen 
 Fugt din akrylgelepensel med akrylgelevæske og fordel produktet ud på neglen ved at trykke det 

ud. Penslen skal være tilpas fugtet til at produktet ikke hænger fast i penslen, men den må IKKE 
være for våd 

 Hærd i UV lampe i ~120 sek. eller LED lampe i ~60 sek 
 Rens af med cleaner og fil neglen i facon og fil den ensartet på overfladen 

Trin 4 – farve og afslutning 

 Børst neglestøv væk og rens den opbyggede negl med dehydrator 
 Påfør her enten gellak eller gelefarve ELLER - 
 Forsegl med UV/LED topcoat 

Ved forlængelse med dualforme 
Gennemfør trin 1 + 2 

Trin 3 – dualforme 

 Find den korrekte størrelse dualform for hver negl. Den skal slutte helt tæt til siderne af dine 
negle. 

 Læg akrylgelemassen i formen og fordel den med din akrylgelepensel som er fugtet med 
akrylgelevæske. Penslen skal være tilpas fugtet til at produktet ikke hænger fast i penslen, men 
den må IKKE være for våd 

 Sæt forsigtigt formen på din negl. Start ved neglebåndet og vip den på, for at undgå lufthuller 
 Hærd i UV lampe i ~120 sek. eller LED lampe i ~60 sek 
 Rens af med cleaner og fil neglen i facon  

Fortsæt nu med trin 4 
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Ved forlængelse over negletipper 
Trin 1 - forberedelsen af neglen 

 Skub neglebåndet tilbage og fjern overskydende neglebånd med en neglebåndssaks.  
 Form dine negle så de passer med falsen af negletippen 
 Find den korrekte tipstørrelse til hver negl. Den skal slutte helt tæt til siderne af dine negle 
 Læg lim i falsen af tippen og sæt tippen på ved at sætte den til kanten af din negl og vippe den på. 

Så undgår du lufthuller. Klip tippen til og fil i facon, når limen er tør 
 Brug tipblender for at udligne kanten mellem negletip og din egen negl 
 Buf overfladen af neglen med en neglebuffer indtil overfladen er helt mat og fri for fedt 
 Børst støvet væk fra neglen med en støvbørste 

Trin 2 - dehydrator og primer 

(Påføres KUN på naturnegle og ikke negletippen) 
 Rens neglen med dehydrator 
 Påfør et tyndt lag primer og lad tørre i 30-60 sekunder 

Fortsæt nu med trin 3 + 4 

Sådan fjerner du akrylgele 
 Med neglefile: Start med en fil i korn 100 og gå op i korn (finhed) efterhånden som du nærmer dig 

naturneglen 
 Med filemaskine: Start med en carbid bit og gå over til diamantbit eller sandpapirsrondeller 

efterhånden som du nærmer dig naturneglen 

Sådan fylder du akrylgele op 
- Fil alle løft væk 
- Følg trin 1 + 2 for den del af naturneglen som er fri 
- Fortsæt med trin 3 + 4 

 

Husk at pleje dine neglebånd med negleolie. Det forlænger holdbarheden, giver en stærk 
naturnegl og er en god base for dine kunstige negle. 

 

 


