Glöm dyra designerväskor eller skyhöga klackar, säsongens
hetaste accessoarer bär du på fingrarna. VeckoRevyn
ger dig allt du behöver veta om höstens hetaste
nageltrender och listar de finaste nyanserna just nu.
AV THERÉSE HALLBERG FOTO DANIEL LUNDKVIST, YVES SAINT LAURENT, BULLS KÖPSTÄLLEN
PÅ VECKOREVYN.COM TACK TILL NAGLAR PÅ FRIDAS
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Nagelterapeuten Frida Selkirk
har jobbat med naglar i 20 år och
är mån om att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna.
VeckoRevyn stämde träff på
hennes salong i centrala Stockholm för att prata heta nageltrender.
Hur ska den
trendiga
nageln vara
formad i vår?
– En rak form
med en mjuk
oval topp är
rätt just nu,
liksom en rak form med rundade
hörn. Längden är valfri, så länge
den är likadan på alla tio fingrarna. Det viktigaste är att matcha
och dekorera naglarna.
Vilka färger känns hetast?
– De går fortfarande i grått och
lera men också lila och armégröna nyanser är helt rätt. Nästan
alla nagellacksmärken har också
en petrolfärg i grått, blått och
grönt just nu. Andra trender är
manikyrer med olika färger eller

olika nyanser på varannan nagel.
Guld, skiffer och matta lacker är
också helt rätt. Och minx-naglar,
såklart!
Allt fler börjar prata om
gelé-nagellack, vad är det och
hur fungerar det?
– Det är en hybrid mellan nagellack och gel. Det
är tunt som ett
nagellack, men
eftersom man
härdar både
baslack, färg och
överlack med en
särskild lampa
blir färgen mer hållbar. Som en
mini-förstärkning fast med färg.
Du var nylingen på en nagelmässa i London. Snappade du
upp något nytt och hett där?
– Ja, ett märke som arbetar med
gelénagellack har skippat den
traditionella UV-lampan och
använder istället LED-ljus. Med en
UV-lampa tar det tre minuter för
varje lager lack att torka, men
med den nya tekniken räcker det
med 30 sekunder.
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”Grönt,
petrol och
grått är hett”

VeckoRevyn 45

Nageltren d 1:

minx-naglar
2010 har onekligen varit minxnaglarnas år. Ända sen nageltrenden
dök upp i USA förra vintern har populariteten bara vuxit och kändisar som
Katy Perry, Fergie och Rihanna är
hängivna fans. Sen i somras finns
minx-tekniken också i Sverige
och har redan prytt fingrarna
på bland andra modebloggerskorna Frida
Fahrman och
Elin Kling.

Kim Kardashian är glamourös i
guldfärgade minx-naglar.

Så fungerar
minx på salong:

1. Minx-naglar finns i flera olika
färger och mönster i form av små
utklippta mallar som liknar foliepapper. Mallen värms upp under en
värmelampa, som i sin tur ser till att
limmet i mallen kickar igång.
2. Mallen appliceras direkt på
nageln och får torka i ett par
minuter innan längden anpassas till
nageln genom att filas av och
formas. Sidorna försluts också.
3. En minx-manikyr håller ungefär
1-2 veckor, en minx-pedikyr i 3-5
veckor. När du tröttnat värmer du
upp naglarna under en lampa och
drar av folien. Än så länge kan du
bara göra äkta minx-naglar på en
auktoriserad nagelsalong, även om
det finns billigare hemma-varianter
med sämre hållbarhet. Priset ligger
på cirka 500 kronor för en manikyr,
men varierar från salong till salong.
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Mischa Barton är vardagssnygg i
schack-rutiga naglar.

Sångerskan Fergie går på gala med
trendigt randiga naglar.

VR nagla trenden

Så fixar du en
fransk manikyr:

1. Applicera ett baslack och låt
torka. Måla sen med valfri färg på
nageltippen, det behöver inte vara
noggrant, och låt också detta
torka.

Säsongens
trendigaste
nyanser

2. Doppa sen en bomullstops i
nagellacksremover och sudda
fram en fin båge. Applicera sen
den kontrasterande färgen på
resten av den omålade nageln.
Låt torka.

I höst får naglarna gärna glänsa
mustigt rött, glammigt guld,
elegant beige eller trendigt grönt.
VeckoRevyn har hittat sina favoritnyanser – vilken gillar du bäst?

Foto: Yves saint laurent

3. Avsluta med ett skyddande
topplack, så håller din manikyr
längre.

Nagellack, Yves saint laurent Manucure
couture color nail polish duo, cirka 275 kr.

Yves saint laurents färgade
manikyrer är helt rätt
i höst. Lacken säljs i
duoförpackningar för 275 kr.

Nageltren d 2:

Modern
fransk
manikyr

Moderna tolkningar av den
klassiska franska manikyren har
funnits länge men sen Yves saint
laurent nylanserade looken till
sin sminkkollektion för hösten 2010
har den väckt cravings hos många
fashionistas och nagelfantaster. Inte
nog med att du kan variera med
färger i oändlighet,
trenden är
dessutom lätt
att fixa på
egen hand.

Mavala, 25 kr/styck.

Isadora ”705”, 69 kr.

Viva la diva ”125”, 50 kr.

Artdeco ”294”, 128 kr.

Mny ”461”, 30 kr.

Lancôme ”018”, 235 kr.

Chanel ”493”, 245 kr.

Opi ”Rising star”, 150 kr.

Depend ”205”, 25 kr.

Sally hansen ”89”, 77 kr.

Trind ”Cc134”, 99 kr.

Snowcrystal ”441”, 69 kr.

Elf ”Hot pink”, 18 kr.

Scratch ”302”, 110 kr.

Maybelline ”720”, 79 kr.

Estée lauder, 220 kr/styck.
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VR nagla trenden
Så fixar du
mönster-naglarna
hemma:

Fina klistermärken från Nail rock.

1. Ta bort gamla nagellacksrester
och buffra naglarna helt rena.
2. Applicera klistermärkena på
naglarna med den klistriga ytan
mot nagelbädden.
3. Fixera klistermärket med värme,
exempelvis en hårfön. Tryck sen
försiktigt fast märkena på nageln.
4. Blir ytan bubblig? Fixera klistermärkena ytterligare genom att
trycka försiktigt över hela nageln
och föna lite till.
5. Anpassa klistermärket till varje
nagels form med hjälp av en
nagelfil. Fila försiktigt, så att
du inte ruggar upp klistermärket.
6. Vill du ta bort klistermärket?
Föna det varmt med en fön och dra
sedan av det i ett enda drag.

Nageltren d 3:

klistermärken

Påminner om de trendiga minx-naglarna men är betydligt billigare, vilket
dock kan inverka på hållbarheten och kvaliteten. Du applicerar dem enkelt
hemma och fixerar dem på plats med hjälp av en värmekälla, exempelvis
en hårfön. Liksom minx-naglar behöver du också avlägsna dem med hjälp av
värme. Du hittar till exempel märken från Nail rock hos asos.com från 77 kr.

Så målar du
mönster på nageln:

1. Börja med att lacka naglarna i ett
underlack och därefter, om du vill,
med ett färgat nagellack. Låt torka.

3. Applicera sen ett skyddande
topplack, som förseglar mönstret
på nageln och ser till att det håller
längre.

Nageltren d 4:

Mönstrade
naglar

Vinterns mest originella trend begränsas bara av
din fantasi. Utbudet av färgade nagelpennor är
begränsat i de vanliga sminkaffärerna, så leta på en
nagelsalong eller nätet. Använd bara pennor som
är avsedda för naglarna. Vanliga spritpennor kan
vara omöjliga att tvätta bort, även med aceton.
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Nagelpenna,
Scratch nail art
pen, 145 kr.
Manikyrpenna,
Depend, 100 kr.

Rapstjärnan Kid Sister har hoppat på pärltrenden.

2. Plocka fram nagelpennan och
släpp loss fantasin! Vill du vara
säker på ett lyckat resultat, se till
att öva lite på ett papper innan.
Låt torka.

Så fäster du pärlor:
1. Börja med att lacka naglarna
med ett bra och skyddande
baslack. Applicera gärna två lager.
2. Innan baslacket torkat helt, strö
glitter eller pärlor över naglarna.
De kommer att fastna i det kletiga
överlacket. Låt torka.
3. När baslacket torkat, blås bort
överblivet glitter eller pärlor och
försegla med två lager överlack.

Nageltren d 5:

PÄRLOR

Glammigt glittriga naglar
känns alltid rätt när det vankas
fest, inte minst till nyårsafton.
Naglar med glitterkorn och
pärlor syntes också på
modeveckorna i höstas.

