
Bruksanvisning for Luktfri akryl 

Forarbeid 

1. Legg et langt støvfritt håndkle utover arbeidsbordet. 

2. Desinfiser hendene med hånddesinfiserende gele. 

3. Fjern eventuell neglelakk og fettlag med neglelakkfjerner. 

4. Klipp og fil dine naturlige negler hvis du skal benytte forlengende 

negletipper, slik at de ikke er lengre enn 1,5 mm, og buet slik at de følger 

sporet på baksiden av de kunstige negletippene. 

5. Skyv neglebåndet tilbake med en Orange Wood Stick eller 

neglebåndsskyver, slik at neglebåndskanten blir jevn. 

6. Bruk neglebåndsskyveren for å skrape bort eponychium*. Hvis du ikke 

fjerner eponychium, vil den kunstige neglen få lifting (kanten på den 

kunstige neglen løfter seg/mister festet). *Eponychium er et fettlag som 

neglen produserer, og er så godt som usynlig. Dette laget ligger på 

overflaten av den naturlige neglen kant i kant med neglebåndet, og litt 

nedover sidekantene på neglen. Bruk et negleverktøy av metall for å 

skrape eponychium bort fra overflaten på den naturlige neglen. De aller 

fleste som opplever at gelenegler ikke vil sitte og at de kunstige neglene 

begynner å løsne langs neglebåndet, opplever dette fordi eponychium ikke 

har blitt fjernet godt nok.  

 

Tippepåliming 

1. Finn fram negletipper som passer nøyaktig til hver negl, fil dem om 

nødvendig til på sidene hvis de skulle være for brede. Legg negletippene 

klare i riktig rekkefølge. 

2. Bruk en fin buffer, og buff lett over neglen fra neglebåndet og ut mot 

tuppen av neglen, slik at du fjerner kun overflateglansen og den naturlige 

oljen på neglens overflate. Man skal ikke file bort noe av neglen, men lett 

løfte de øverste skjellagene, slik at den kunstige neglen kan få feste. Filer 

du på selve naturneglen med grovere filer, vil den bli tynn og sår, og de 

kunstige neglene vil få dårlig feste. 

3. Børst bort pussestøv med en myk neglebørste. 

4. Desinfiser hendene med Sanitizer. Etter dette trinnet må man ikke ta på 

neglene, ettersom det er viktig å holde neglen fullstendig fettfri. 

5. Påfør en limdråpe på baksiden av negletippen, snu negletippen og plasser 

den i korrekt posisjon på din naturlige negl, og press ned slik at enhver 

luftblemme presses ut. Hold i 15 sekunder. 

6. Bruk tippekutter for å gi neglen ønsket lengde. Hold saksen riktig vei, 

baksiden av saksen skal peke mot den som klipper (den som klipper skal 

se bladet), slik at fingertuppen ligger beskyttet av stoppekanten på saksen. 



7. Bruk en grov fil for å gi negletippen ønsket form. Unngå spisse negler da 

dette er den svakeste negleformen av alle. 

8. Fil overflaten på de kunstige negletippene, slik at all glans blir borte. 

Dette for å sikre at kunstneglen kan feste seg på underlaget. Samtidig files 

kanten på tippen ned, slik at overgangen mot din naturlige negl blir så 

jevn som mulig. Det skal files så mye ned på den kunstige tippen at det 

ikke er noen "hump" i overgangen fra naturlig til kunstig negl. Du skal 

ikke file din naturlige negl med grove filer, så pass på at du holder filen 

slik at du filer kun på den kunstige neglen.  

9. Børst bort pussestøv med en myk neglebørste. 

 

 

Støping av akrylnegl 

1. Ha en liten mengde luktfri akrylvæske i akrylbegeret. 

2. Sett frem boksene med akrylpulver. 

3. Forbered så penselen ved å dyppe den i den luktfri akrylvæsken (flasken 

er merket med Odorless Acrylic Liquid Monomer), tørk den deretter av på 

et lofritt papirhåndkle (Torky). 

4. Begynn med å støpe den hvite neglekanten. Dypp penselen lett i den 

luktfri akrylvæsken, og stryk den mot kanten av begeret to ganger for å 

fjerne overflødig væske. Luktfritt akrylpulver behøver halvparten så mye 

akrylvæske som vanlig akryl, så blandingsforholdet er 1:1 (altså like deler 

akrylvæske og pulver). Luktfri akryl som får for mye luktfri akrylvæske 

vil gjøre akrylneglen svak og tynn, så bruk ikke for mye luktfri 

akrylvæske. 

5. Hold den fuktige penseltippen ned mot overflaten av akrylpulveret 

(boksene er merket med Odorless Acrylic Powder), og før penselen 

forsiktig mot deg slik at væsken trekker til seg akrylpulver. Penselen skal 

ikke dyppes ned dypt i akrylpulveret, bare føres forsiktig over overflaten, 

slik at du får en pen liten klump på den ene siden av penselen. Det skal 

drysse av klumpen. Prøv å få en klump som er så stor at den kan dekke 

hele den hvite neglekanten. 

6. Plasser akrylkornet på negletuppen, og form akrylen slik at den følger 

naturlig langs neglekanten i et jevnt ganske tykt lag. Før penselen i korte 

klappende bevegelser, slik at akrylen dekker jevnt helt ut mot kantene. 

7. Tørk av penselen på en papirserviett før du dypper den i akrylvæsken 

igjen slik at du unngår å forurense akrylvæsken med akrylpulverpartikler. 

8. Dypp penselen i den luktfri akrylvæsken, og tørk den av mot papiret. 

Stryk penselen ut i vifteform slik at den får en skarp kant. Hold penselen 

mot deg i flat stilling, og form den hvite kantens overside som et smil. 



9. Tørk om nødvendig overflødig akryl av penselen på et rent papirhåndkle 

(Torky). 

10. Etter å ha rengjort penselen på papirhåndkleet, dypp den i akrylvæsken, 

og press overskytende væske av mot kanten på dappendishen. 

11. Mangler det hvit akryl på neglens sidekanter for å danne et perfekt hvitt 

fransk smil, lager du ørsmå akrylklumper for å dekke der det mangler. 

12. Rengjør penselen i den luktfri akrylvæsken, og tørk av på papiret. 

13. Fortsett med å støpe over selve neglen. Fukt penselen, og lag en 

akrylklump med klart eller rosa akrylpulver. 

14. Plasser kornet på din naturlige negl, og arbeid det ut i tynne lag ut mot 

sidene med klappende penselbevegelser, uten å få produktet på huden. 

15. Arbeid akrylen ut med penselens flate slik at den klare/rosa akrylen møtes 

naturlig kant i kant med den hvite akrylen på negletippen. Pass på at det 

ikke blir en kant, men en ørliten overlapping. 

16. Fukt penselen så vidt i den luktfri akrylvæsken, tørk den av på papiret, og 

dra akrylen jevnt utover. 

17. Får du akryl i nærheten av huden, tørk det bort med penselen. Får du akryl 

i nærheten av huden, vil du etter noen dager få lifting. La det være ca 0,5 - 

1 mm mellomrom mellom akrylen og huden. 

18. Gjenta påføring av klar akryl med stadig mindre korn, inntil hele neglen 

er dekket av klar akryl, fra negletippen og opp til neglebåndet, uten å være 

i direkte kontakt med neglebåndet. 

19. Legg hele tiden merke til hvilken form neglen tar under påføring av 

akrylen, slik at neglen sett fra alle vinkler får en naturlig og estetisk 

tiltalende form. Husk å påføre akryl litt etter litt, i tynne lag. Du kan alltid 

pensle på mer om du synes det blir for lite, det er enklere enn å måtte file 

av hvis det blir for tykke lag. 

20. MERK: For å få det til å herde raskere kan du bruke dette trikset: Drypp 

en liten dråpe Acryset - Odorless Acrylic Instant Dry på akrylneglen 

straks den er lagt ferdig. Drypp dråpen slik at du bare så vidt er borti 

neglen, og la dråpen fordele seg over neglen. 

21. Øvelse gjør mester! I læringsprosessen er det viktig å ha en tørr, ren 

pensel til bruk om man skulle søle akryl på huden rundt neglen. Akryl på 

avveier vil føre til løfting av akrylneglen senere, så en avrundet og jevn 

form mot neglekanten gir det beste resultatet. Hver gang du er ferdig med 

en negl, lønner det seg å rengjøre penselen grundig med luktfri 

akrylvæske. Dypp penselen i akrylvæske (ha gjerne en egen 

akrylvæskebeholder til rengjøring slik at du unngår å få 

akrylpulverpartikler i væsken du bruker til akrylneglen), og stryk penselen 

frem og tilbake på en papirserviett. En pensel må alltid rengjøres 

umiddelbart etter endt neglestøping, ettersom akrylrester vil skade 

penselen. 



 

 

Avsluttende prosedyre 

1. Etter at akrylneglen har fått herde, er det et gummiaktig lag som ligger 

over den ferdige herdede neglen, og dette laget buffes bort med en buffer, 

eller vaskes av med gelerens (Gel Cleanser) 

2. Test neglen ved å tappe på den. Den skal lyde hard og solid. 

3. Bruk en grov fil for å file akrylneglens kanter. Kantene skal ikke være 

skarpe. 

4. Har overflaten på akrylneglene ikke blitt glatt, filer man overflaten. Bruk 

en medium grov fil for å file akrylneglens overflate, slik at neglen ser jevn 

ut og får en tiltalende form. Det er viktig å ha neglens tykkeste punkt midt 

på din naturlige negl, dette gir den sterkeste neglen. Ut mot neglens fri 

kant skal den kunstige neglen files ned til 1 mm tykkelse. 

5. Bruk en finkornet fil for å file til fronten, toppen og sidene på 

akrylneglene. Press ikke hardt med filen, da dette vil kunne forårsake 

løfting. 

6. Benytt en finkornet buffer for å fjerne alle spor etter filene. 

7. Benytt high shine-siden på en 3-way file for å glanse opp neglen. 

8. Påfør Top Coat, og om ønsket annen neglelakk. 

9. Når neglelakken har tørket, påfør neglebåndsolje for å mykgjøre 

neglebåndet og huden rundt. 

Husk at akryl kan gulne i solarium, når man skreller citrusfrukter (appelsin), og 

av solkremer. 

 


