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inspired
be
by Merete

Merete var en naturlig tonehøjde 7 og havde 
en udvoksning på ca 5 cm. Længderne var en 
tonehøjde 8-9.

Start med at inddele håret fra øre til øre i store 
“zig zag”.

Påfør derefter de valgte farver fra bund til spids.

Lad farven indvirke i 25 min i varme eller i 45 min 
uden varme.

Efter endt indvirkningstid, skylles farven grundigt 
ud af håret, indtil vandet er klart. Vask derefter 
håret og afslut med conditioner.

1: 40 gr Infiniti 8.33 + 40 gr 8.35 + 120 gr 6% Affinage Creme Developer.

2: 40 gr Infiniti 6.33 + 40 gr 8.35 + 120 gr 3% Affinage Creme Developer.
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inspired
be
by Mette

Mette var farvet i en rød/kobber farve, der var 
falmet, ca tonehøjde 8.4.

Start med at inddele efter teknikken nedenfor.

Påfør derefter den valgte farve på sektion 1 fra 
bund til spids. Lad den indvirke i 15 min uden 
varme.

Påfør herefter den valgte farve på de fradelte 
sektioner fra bund til spids. Lad farven indvirke 
i 30 min uden varme. (Indvirkningstiden for 
b-red farverne).

Efter endt indvirkningstid, skylles farven 
grundigt ud af håret, indtil vandet er klart. Vask 
derefter håret og afslut med conditioner.

1: 60 gr Infiniti 7.51 + 90 gr 3% Affinage Creme Developer.

2: 15 gr Infiniti b:RED Red Copper + 15 gr 9% Affinage Creme Developer.
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inspired
be
by Louise

Louise var en naturlig tonehøjde 6, med en 
udvoksning på ca 2 cm, spidserne var bleget 
helt lyse med nogle gamle reflekser i kolde og 
gyldne nuancer.

Start med at påføre farve 1 i bunden og rundt i 
kanten.

Lad farven indvirke i 45 min uden varme. 

Efter endt indvirkningstid, skylles farven 
grundigt ud af håret indtil vandet er klart. Vask 
derefter og frottétør håret.

Påfør toningen ved vasken fra bund til spids og 
lad den indvirke i 5-15 min og skyl toningen ud. 
Vask derefter håret og afslut med conditioner.  

1: Bundfarve på udvoksningen, 2 cm:
10 gr 4.117 + 10 gr 6.117 + 20 gr 6.22 + 60 gr 3% Affinage Crème Developer

Toning: Påføres i hele håret:
20 gr 12.0S + 1 gr 0.6 Intensives/mix tone + 1 gr 0.2 Intensives/mix tone + 40 gr Affinage Converter 
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inspired
be
by Nanna

Nanna var en naturlig tonehøjde 5, med 2 cm 
udvoksning.

Start med at inddele efter teknikken nedenfor.

Påfør derefter den valgte farve på sektion 1 fra 
bund til spids.

Påfør herefter den valgte farve på sektion 2 fra 
bund til spids.

Lad farven indvirke i 45 min uden varme, eller
25 min med varme.

Efter endt indvirkningstid, skylles farven 
grundigt ud af håret indtil vandet er klart. Vask 
derefter håret og afslut med conditioner.

1: Bund: 30 gr 4.61 + 10 gr 4.0 + 60 gr 3% Affinage Crème Developer 
OBS! der anvendes lidt grundfarve i bunden
Spidser: 4.61 + 3% Affinage Crème Developer

2: Bund: 30 gr 6.61 + 10 gr 6.0 + 60 gr 3% Affinage Crème Developer
OBS! der anvendes lidt grundfarve i bunden
Spidser: 4.61 + 3% Affinage Crème Developer
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inspired
be
by Lotte

Lotte var en naturlig tonehøjde 8.

Start med at inddele håret efter teknikken 
nedenfor.

Påfør farven i sektion 1, derefter sektion 2 og 
3. Til sidst lægges de valgte farver i et ”silde-
bens mønster” på toppen med folie imellem 
farverne.

Lad farven indvirke i 45 min uden varme eller i 
25 min i middel varme.

Efter endt indvirkningstid, skylles farven grun-
digt ud af håret indtil vandet er klart. Vask 
derefter håret og afslut med conditioner.

1: 10 gr 9.026 + 5 gr 8.0  + 22,5 gr 6% Affinage Crème Developer.
2: 10 gr 9.026 + 5 gr 9.0  + 22.5 gr 6% Affinage Crème Developer
3: 10 gr 9.035 + 5 gr 9.117 + 22.5 gr 6% Affinage Crème Developer.

Sildebens mønster:
A: 2 gr 12.771   + 4 gr 9% Affinage Creme Developer
B: 2 gr 9.026  + 2 gr 9.0  + 6 gr 6% Affinage Crème Developer
C: 2 gr 9.035  + 2 gr 9.117  + 6 gr 6% Affinage Crème Developer.

1

3
22

1
2

3 A B C B

A

B

C

AB

3 3



inspired
be
by Amalie

Amalie var en naturlig tonehøjde 7. Udvoks-
ningen var ca 3 cm, og spidserne var helt 
afbleget.

Start med at påføre farve 1 i hele bunden.

Derefter pakkes 1½ cm tykkelse af Amalies 
eget hår ind i folie (punkt 2). Lad ca ½ cm 
passé være fri for farve imellem pakkerne, og 
påfør da farve 3 i ca 1½ cm tykkelse, pakket 
ind i folie, som vist på tegningen.

Lad farven indvirke i 30 min uden varme.

Påfør resten af farve 1 (med lidt vand i farven) 
ud i alle længderne - også de tynde passéer 
oppe på toppen imellem farve 2 og 3.

Lad farven indvirke de sidste 15 min uden 
varme.

Efter endt indvirkningstid, skylles farven 
grundigt ud af håret indtil vandet er klart. Vask 
derefter håret og afslut med conditioner.

1: 30 gr 9.145 + 45 gr 9% Affinage Creme Developer.

2: Her er anvendt Amalies egne lysnede længder.

3: 2 gr Intensives 0.2 + 2 gr 12.0S + 8 gr 6% Affinage Creme Developer.
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