
 

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 akrylstartsæt - basis 

Vejledningen indeholder kun de produkter, som er med i startsættet. De produkter vi foreslår i parentes, kan du købe 
ved siden af. Husk at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget. Vi vil meget gerne hjælpe dig så du bliver glad for dine 
produkter. 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!   
Bemærk: Sørg for rigeligt udlufting/udsugning mens du arbejder. Akrylvæske kan give gener i form af sløvhed og 
lignende da det er et opløsningsmiddel. 

Forberedelse af naturneglen 

- Skub neglebåndene tilbage med neglebåndsskubberen (blødgør evt. med neglebåndsfjerner inden), og fjern 
døde hudceller så neglen er helt "fri" og ren 

- Fjern det øverste fedtlag på neglen med den hvide bufferblok  
- Børst neglestøvet væk med neglebørsten i retning væk fra neglebåndet 
- Afslut med at pensle et lag dehydrator på neglen. Dine negle bør nu være helt rene og fri for fedt. Undgå 

derfor at røre ved overfladen af neglen med dine fingre herefter. 

Akrylnegle uden tipper eller forme 
- For at få akrylmassen til at hæfte bedst muligt på neglen, pensles primer på i et tyndt lag. Lad den lufttørre i 

30-60 sekunder 

- Hæld lidt akrylvæske over i glasskålen. Dyp akrylpenslen i væsken (penslen skal være gennemvædet) og tør 

overskydende væske af på kanten 

- Dyp forsigtig spidsen af penslen i akrylpulveret. Penslen dyppes 2-3 gange til der sidder en lille kugle på 

spidsen. Hvis massen er for våd, glider den af penslen. Hvis pulveret ikke er helt vædet, er massen for tør. 

Tør massen af på et stykke køkkenrulle og prøv igen       

- Påfør akrylmassen på neglen (start evt. fra bunden af neglen) og arbejd dig ud mod spidsen ad flere 

omgange. Brug rosenpinden til at skrabe akrylmasse af med, hvis det kommer udenfor neglen 

- Husk at tørre din pensel af i et stykke køkkenrulle hver gang du har lagt en omgang akrylmasse på neglen, så 

den ikke bliver stiv af overskydende akrylmasse  

- Når du er færdig med at bygge dine negle, skal de hærde (ca. 10 min.). Herefter filer du dine negle i facon.  

- Start med kanterne med fil 100/100. Herefter bruger du samme fil ovenpå neglen. Brug herefter fil 180/180 

og derefter fil 240/240. Slut af med den hvide bufferblok og polér neglen helt op med shinebufferen. 

- Påfør herefter Wet Glaze top coat og lad den lufttørre.  

Ønsker du at bruge neglelak eller gellak ovenpå neglene, kan du sagtens det. Dette påføres i så fald efter neglen er 

blevet filet i facon. Du behøver ikke bruge base coat. 

Når dine negle trænger til en opfyldning 

Du behøver ikke file alt akrylen af når du skal fylde op. Du skal blot sørge for at file alle løft langs kanten væk, inden 

du fylder op bagfra. Husk stadig at rense naturneglen af med dehydrator og bruge primer. 

Ønsker du at fjerne alt akryl fra neglen, kan du fjerne det med Chekos Universal Remover, hvor du laver et fingerbad 

med væsken og filer akrylmasse af løbende i processen. 


