
Denna månaden tänker vi bjuda på två steg-
för-steg uppsättningar. En utbakad fläta och 
en uppsättning med tvinningar. Hoppas vi 
kan ge er lite inspiration och underlätta för 
er där hemma. 

UTBAKAD FLÄTA
1. Börja med tre hårslingor. Du kan välja att ta mer eller min-
dre hår från varje sida. 2. Håret som ska tas upp ska läggas 
under mittenslingan (istället för över mitten slingan som man 
gör när det ska bli en inbakad fläta). 3. Fortsätt hela vägen 
och fäst med en liten gummisnodd. 4. För att få den utbakade 
flätan lite maffigare eller mer ruffig så kan man dra i “öglor-
na”. Det ger en härlig “i woke up like this” känsla.

TVINNAD UPPSÄTTNING
1. Börja med att borsta igenom håret och använd gärna 
torrschampo. Hårologi har torrschampo med färg både för 
ljusa och mörka hår. 2. Tvinna håret på ena sidan bakåt och 
fäst med en hårnål gör sedan likadant på andra sidan. 3. Nu 
har du endast hår i mitten bak. Snurra in det till en valk och 
fäst med hårnålar så det sitter uppe. 4. Nu kan du dra och fäs-
ta med mer nålar så det inte blir nåt stort glapp mellan sidorna 
och mittenpartiet. 

/ Moa och Nathalie Bergfeldts frisörer.

Bergfeldts
HÅRTREND

Bergfeldts Hår 
– Varje månad i Uppvidinge Tidning

Frisörerna Nathatlie och Moa delar med sig av  
tankar, tips & råd om hår & skönhet

Hitta rätt stil inför sommarens fester
Nu är det snart dags för baler och alla som-
marens fester. Frisyren blir ofta som pricken 
över i:et när det kommer till helheten. 

Om man kollar till sommarens trender vad det gäller 
hår ska man satsa på antingen en hel uppsättning med 
allt hår uppsatt alternativt ALLT hår helt utsläppt. 
Trivs man bäst med en helt uppsatt frisyr och vill 
hänga på trender så är en låg knut i nacken med en 
mjuk lockig känsla helt rätt. Lockarna bör inte vara 
för perfekta och glansiga utan gärna en lock med lite 
”ruffig” känsla. Till detta väver vi gärna in tvinningar 
och flätor i olika kombinationer.
En relativt ny trend är att gå på sin fest/bal med helt 
utsläppt hår. Väljer man denna heta trend så ser vi 
en mycket bohemisk stil, med rörelse i som vi kallar 
beach waves. Mjuka vågor, helt operfekta och väldigt 
naturliga, en teknik som är en härlig utmaning för oss 
frisörer. I det utsläppta hårsvallet väver vi gärna in 
flätor och någon tvinning för det perfekta bohemiska 
svallet. Kanske piffa upp håret med ett blomsterdia-
dem eller någon annan blomdekoration bakom örat? 
När man väljer sin festfrisyr så är det viktigt att verk-
ligen tänka till över hur klädseln ser ut. Finns där nå-
got jag vill framhäva? Kanske en djup ringning i ryg-
gen? I så fall rekommenderar vi en uppsatt frisyr så 
att de fina detaljerna på ryggen kommer till sin rätt! 

Vi önskar alla en trevlig sommar 
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