
Rød opgave 

 

Klassisk formtørring – bølge med skilning 

Du skal bruge det du har lært i herrefrisuredesign og formtørre en klassisk fønbølge på herre 

øvelseshoved. Tidsrammen er ca. 2 timer. Målet med opgaven er, at du vælger det korrekte 

værktøj, anvender det ergonomisk korrekt og føntørre en klassisk fønbølge på rutineret niveau. Du 

skal mundtlig kunne redegøre for din fremgangsmåde.  

Der er følgende krav til frisuren: 

 2 ½ bølge i den store side 

 1 ½ bølge i den lille side 
 

Husk at dokumentere dit arbejde. 

Opgaven afsluttes med at du evaluerer dit arbejde i nedenstående skema 

 

 

Fønbølge med skilning 

Vurdering af mit eget 

arbejde 

Feedback 

d Kollega  d Lærer  

Hvad skal jeg træne på næste gang  Hvad skal jeg træne på næste gang 

 Opbygning og skilning 
og placering 

  

 Ansatsernes placering 
og form 

  

 Bølgebredde og kanter  
  

 Bølge placering, 
tydelighed og glidende 
overgang i s-form 

  

 Frisurens form og 
klædelighed 

  

 Renfrisering 
  

 Samlet vurdering 
 

Under middel, middel eller over middel Under middel, middel eller over middel 

 

 

 

 

 



Gul opgave 

 

Klassisk formtørring – bølge med skilning 

Du skal bruge det du har lært i herrefrisuredesign og formtørre en klassisk fønbølge på herre 

øvelseshoved. Tidsrammen er ca. 2 timer. Målet med opgaven er, at du vælger det korrekte 

værktøj, anvender det ergonomisk korrekt og føntørre en klassisk fønbølge på rutineret niveau. Du 

skal mundtlig kunne redegøre for din fremgangsmåde.  

Der er følgende krav til frisuren: 

 2 ½ bølge i den store side 

 1 ½ bølge i den lille side 
 

Husk at dokumentere dit arbejde. 

Opgaven afsluttes med at du evaluerer dit arbejde i nedenstående skema 

 
Du løser opgaven ved at følge nedenstående fremgangsmåde: 

Forberedelse 

 Find værktøj 

 Find et passende øvelseshoved og gør håret vådt 

 Du skal ikke tilføre stylingprodukt 

 Indstil korrekt højde og placering af øvelseshoved ergonomisk korrekt 
 

Udførelse af arbejdet - husk 

Skilning 

 Start med at finde ud af til hvilken side det er bedst at placere skilningen.  

 Start med at bygge skilningen op. 
 
Frisurens opbygning og form 

 du skal overveje, hvordan du vil placere ansatsen 

 Du skal overveje bølgernes bevægelse og form 

 
 
 
 
 
 

  



Afslutning 
 
Frisurens form  

 Husk at formen skal være maskulin og firkantet 
 
Renfrisering 
 
Evaluering 

 Tag billede af din frisure fra alle fire sider og set ovenfra 

 Evaluer dit arbejde ud fra nedenstående skema 

 Opload billeder og evalueringsskema på elevplan så du kan dele din læring med din mester 
 

Fønbølge med skilning 

Vurdering af mit eget 

arbejde 

Feedback 

d Kollega  d Lærer  

Hvad skal jeg træne på næste gang  Hvad skal jeg træne på næste gang 

 Opbygning og skilning 
og placering 

  

 Ansatsernes placering 
og form 

  

 Bølgebredde og kanter  
  

 Bølge placering, 
tydelighed og glidende 
overgang i s-form 

  

 Frisurens form og 
klædelighed 

  

 Renfrisering 
  

 Samlet vurdering 
 

Under middel, middel eller over middel Under middel, middel eller over middel 

 

  



 

Grøn opgave 

 

Klassisk formtørring – bølge med skilning 

Du skal bruge det du har lært i herrefrisuredesign og formtørre en klassisk fønbølge på herre 

øvelseshoved. Tidsrammen er ca. 2 timer. Målet med opgaven er, at du vælger det korrekte 

værktøj, anvender det ergonomisk korrekt og føntørre en klassisk fønbølge på rutineret niveau. Du 

skal mundtlig kunne redegøre for din fremgangsmåde.  

Der er følgende krav til frisuren: 

 2 ½ bølge i den store side 

 1 ½ bølge i den lille side 
 

Husk at dokumentere dit arbejde. 

Opgaven afsluttes med at du evaluerer dit arbejde i skemaet, der er indsat i afslutningen af 

opgaven. 

 
Du løser opgaven ved at følge nedenstående fremgangsmåde: 

  



Forberedelse 

 Find værktøj, læs om værktøjet i nedenstående skema 

 Find et passende øvelseshoved og gør håret vådt 

 Du skal ikke tilføre stylingprodukt 

 Indstil korrekt højde og placering af øvelseshoved ergonomisk korrekt 
 
 

Værktøj og produkter 
 

Begrundelse Ergonomi 

Føntørre med næb Næbbet skal til for at du kan 
styre varmen præcist 

Bestræb dig på at holde 
føntørren i mellemstilling – 
afslappet position. Skal kunne 
holdes i både venstre og højre 
hånd. Indstil løbende næbbet, 
så du undgår vrid i håndleddet.  

Stålkam Kan tåle varmen og bliver ikke 
statisk elektrisk. Overfører 
varme til håret så skællaget 
lukkes 

Holdes i et let greb 

Smal hårbørste/dobbeltbørste Anvendes til opbygning af 
volumen og firkantet form 

Holdes i et let greb 

Stylingprodukt til frisering 

 Wellaform 

 Lak eller glansspray 

 Voks 

 Silkedråber 

Bruges for at tæmme 
strittende hår og give håret 
blankhed 

 

 

  



Udførelse af arbejdet – læs nedenstående, før du går i gang, og tjek 

løbende om du udfører dit arbejde korrekt 

Skilning 

 Start med at finde ud af til hvilken side det er bedst at 
placere skilningen. Tag hensyn til hårets groretning.  

 Hvis der ikke er en naturlig skilning i håret placeres den fra 
højeste punkt på brynet lige tilbage til hvirvlen på issen.  

 Start med at bygge skilningen op. 

 Hvis der ikke er en naturlig skilning kan du tage hensyn til 
kundens ansigtsform. 

 
Frisurens opbygning og form 

 Start med at føntørre nakken i naturligt fald  

 Opbyg baghovedet med børste 

 Tænk firkantet og maskulint 
 
Ansatsen  

 Ansatsen er bølgens startpunkt 

 Skitser dine bølgers placering - brug kammen til at ”tegne” med.  

 Ansatserne placeres som på skitsen 

 Start med ansatserne ved tindingerne.  

 Vinklen skal være diagonal frem – følge næseryggen.  

 Bredden på ansatsen skal være trapetzformet. Smallest i den åbne side og bredest i den 
lukkede side - ca. 1 fingers bredde midt på 

 Retningen skal altid være modsat bølgens bevægelse.  

 Projektionen skal være 90 grader ud fra hovedbunden – undgå flade ansatser 

 Ansatsen skal have en c-form 

 Ansatserne skal være ens i begge sider. 

 Den forreste ansats skal placeres horisontalt. 
 
Bølgernes bevægelse og form 

 Bølgens bredde og form tilpasses hovedets bredde og form 

 Bølgens form skal arbejde med hårets naturlige bevægelse 

 En tommelfingerregel - ca. 2 fingres bredde 

 Smallest i den åbne ende og bredest i den lukkede ende.  

 Bredden på bølgen foran øret skal være fra ansatsen til ca. midt på øret 

 Afslutningsbølgen skal følge ørets runding og indarbejdes i den firkantede form i nakken 

 Brug børsten til at give bølgen fylde  

 Husk klædelighed – tænk firkantet og tilpas til ansigtsformen 

 En trekant omkring skilningen skal friholdes for bølger.   
 

Afslutning 
 
Frisurens form  

 Brug spejlet så du kan se din frisure fra alle sider 

 Du kan tjekke om dine ansatser og bølger er placeret korrekt ved at se om bølgerne mødes 
i det trekantede område omkring skilningen 

 Bølgerne skal have en flydende s-form 



 Bølgerne skal fylde 2/3 af hovedet når det ses fra siden 

 Formen skal være maskulin og firkantet 
 
Renfrisering 

 Håret skal være blankt men ikke se fedtet ud 

 Der friseres diagonalt bagud fra skilning 

 Frisuren skal være glatfriseret uden små strittende hår 

 Vælg finishprodukt efter behov – se på hårets tilstand 
 
Evaluering 

 Tag billede af din frisure fra alle fire sider og set ovenfra 

 Evaluer dit arbejde ud fra nedenstående skema 

 Opload billeder og evalueringsskema på elevplan så du kan dele din læring med din mester 
 

Fønbølge med skilning 

Vurdering af mit eget 

arbejde 

Feedback 

d Kollega  d Lærer  

Hvad skal jeg træne på næste gang  Hvad skal jeg træne på næste gang 

 Opbygning og skilning 
og placering 

  

 Ansatsernes placering 
og form 

  

 Bølgebredde og kanter  
  

 Bølge placering, 
tydelighed og glidende 
overgang i s-form 

  

 Frisurens form og 
klædelighed 

  

 Renfrisering 
  

 Samlet vurdering 
 

Under middel, middel eller over middel Under middel, middel eller over middel 

 


