DKF Nail Open og DM i Negle – score rules

Salon style






10 point i total i alle kategorier
1 point pr. negl
Halve point kan blive givet
Hver negl dømmes individuelt
Neglen skal leve op til alle kriterierne i dens kategori for at opnå point.

Convex





Overfladen af neglen skal ikke have nogen ujævnheder på ydersiden.
Dommeren vil dømme neglen ved at kontrollere zone 3 og fra bagside perspektiv kontrollere zone
2.
Overfladen af neglen skal fremstå symmetrisk gennem hele neglen, indtil den når zone 1. Se
eksempel for negle zoner
Neglen kan tjene en ½ point for hver korrekt zone

Concave




Den indvendige af neglen eller tunnelen på den frie kant skal være helt symmetrisk og koncentrisk.
Neglen bør have udseende som indersiden af en tunnel gennem hele den frie kant, der er synlig for
øjet. Eller indtil c-kurvepinden berører fingerens spids fra undersiden.
Indersiden skal repræsentere symmetri og være koncentrisk. Neglen kan tjene en ½ point for hver,
der er korrekt.

Arch & Apex






Neglens højeste punkt (apex) skal ikke være overdrevet.
Den skal have gradvis hældning, der er placeret konsekvent i zone 2 af hver negle. Se eksempel på
zone 2
Hele buen, herunder apexen, bør ikke være alt for tydelig eller for flad.
Buen bør ikke placeres for langt fremme eller tilbage, når man ser på hele neglen fra et
profilperspektiv.
Neglen kan få et ½ point for hver af disse to kriterier, der kræves.

Form fit / tip application








Neglens forlængelse skal være fri for indhak eller huller på sidewalls, hvor den frie kantforlængelse
begynder (hvis neglene er skulptureret med skabeloner)
Neglen kan tjene et ½ point for hver side af neglen, der ikke har en fejl.
Ved brug af tipper, skal tipperne være tilpasset neglene korrekt i str.
Der bør ikke være sidewalls uden produkt
Tipperne skal være korrekt placeret og ikke være for langt nede på neglepladen eller for langt oppe.
Der må ikke være nogle huller mellem tippen og natur neglen
Neglen kan få ½ point for hver side, der har en korrekt tilpasning.
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Free edge tickness




Neglen skal være konsekvent tynd i hele den frie kant og skal have den samme tykkelse på sidewalls
og i midten af neglen.
Den frie kant må ikke være tykkere end 1 mm, indtil den når toppen af fingerspidsen fra undersiden
af neglen.
Neglen kan tjene et ½ point for hver af disse to kriterier, der kræves.

Sidewalls






Den frie kant skal gå lige ud fra de laterale fold ved neglen.
Neglen skal være ensartet på hver side.
Der bør ikke være nogen ujævnheder på den frie kant.
De frie kanters sider skal føles glatte og synes at være rene.
Der gives et ½ point for hver side af neglene der opfylder kravede.

Lateral side extension







For at finde den laterale side extension skal du se på forlængelsen fra neglens profil.
Den frie kant skal gå lige ud fra den naturlige negls sidevæg.
Neglen bør ikke falde ned eller synes at være opadgående fra profilperspektivet.
Neglen skal synes at have symmetri, så sidelængderne er konsekvent placeret.
Der bør ikke være nogen eksponering af den naturlige negls lateral fold.
Der gives et ½ point for hver side af neglene der lever op til kriterierne.

C-curve




C-kurverne skal være mindst 40% af en cirkel og ikke mere end 50%
Hver c-kurve skal forekomme koncentrisk.
Der gives et ½ point for hvert kriterie.

Nail shape







Formen af neglene skal se konsistente og ensartede.
Den frie kant må ikke være filet skævt.
Neglen bør ikke se ud som om at den er blevet påført skævt.
Neglen skal være lige til neglen. Ikke lige til fingeren.
Hånden vil blive vendt om, så neglen dømmes fra front perspektivet
Hvis neglen er korrekt påført og formen ser ud til at være lige. Gives der et ½ point pr. negl.

Surface smoothness




Neglen bør ikke have nogen filelinjer på overfladen.
Det færdige resultat skal se og føles glat.
hvis der kun er en lille fejl på overfladen af neglen, der ikke kan mærkes, er det muligt at få et ½
point.
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Length





Point bliver givet for to forskellige kriterier.
Det første point opnås ved at hvert negl bliver målt individuelt.
Neglen måles fra neglebåndet til midten af smilets linje. Den hvide franske skal måle 50% fra
midten til toppen af den frie for at matche.
Det andet point opnås med begge hænder målt sammen. Neglene skal også matche hånd til hånd,
fra neglebånd til fri kant. for hvert matchende finger gives 1 point.

High shine finish




Den hånd uden lak skal have en højglans-glans, der har et glasfinish udseende over hele overfladen
af neglen.
Dens shine skal have et reflekterende udseende for at tjene et ½ punkt.
Siderne, kanterne og neglebåndsområdet skal ligeledes have glans for at tjene et ½ point.

Product control






Produkt anvendelsen skal se jævnt ud, med en skarpt farvefordeling ved smillinjen.
Den hvide akryl skal have et solidt udseende.
Der må ikke være skygger i smilet.
Der må ikke være luftbobler i produktet.
½ point gives til den hvide akryl og et ½ point gives til den pink akryl.

Polish application






To lag lak skal påføres.
Lakken bør påføres tæt og ensartet ved neglebåndene.
Der må ikke være striber i lakken
Der må ikke være lak på huden eller bagsiden af neglene.
Hvis neglen overholder mindst 2 af de 4 kriterier, kan neglene få ½ et point hver.

Cuticle area





Neglebåndsområdet og huden omkring neglen må ikke have nye rifter, skader eller irritation.
Der bør ikke være noget produkt i kontakt med huden.
Produktet skal dog være påført tæt og jævnt op til neglebåndsområdet.
Hvert negl skal opfylde alle kriterier for at få 1 point og 2 af kriterierne for at få et ½ point.

Underside




Der bør ikke ses synligt støv, snavs, vand, lim eller overdreven olie på neglens bagside.
Neglene vil få et ½ point for et rent udseende.
Produktapplikationen skal fremstå glat på undersiden af neglene, uden overskydende produkt for
at få et ½ point for hvert negl.
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Smile lines
Division 1
Maks point pr. negl 1
 Smile linjen skal være ensartet formet og have en skarpt opdeling af pink og hvid.
 Ensartetheden af smile linjerne vil blive bestemt ud fra de fleste negle, der synes at have det mest
lignende udseende.
 Hvis smile linjerne har en ren linje og repræsenterer ensartethed med de andre negles smile linjer
vil der gives 1 point pr. negl.
Division 2
Maks point pr. negl 2
 Smile linjen skal være ensartet formet og have en skarpt opdeling af pink og hvid.
 Ensartetheden af smile linjerne vil blive bestemt ud fra de fleste negle, der synes at have det mest
lignende udseende.
 Hvert negl vil få 1 point, når smile linjerne lever op til de første kriterier anført ovenfor.
 Hvert negl vil få 1 point for 3. kriterie nedenfor.
 Linjerne skal være centreret og jævnt justeret, så den ikke synes at være skæv eller sidelæns.









Division 3
Maks point pr. negl 3
Smile linjen skal være ensartet formet og have en skarpt opdeling af pink og hvid.
Ensartetheden af smile linjerne vil blive bestemt ud fra de fleste negle, der synes at have det mest
lignende udseende.
Hvert negl vil få 1 point, når smile linjerne lever op til de første kriterier anført ovenfor.
Hvert negl vil få 1 point for 3. kriterie nedenfor.
Linjerne skal være centreret og jævnt justeret, så den ikke synes at være skæv eller sidelæns.
Hvert negl vil få 1 point for 4. kriterie nedenfor.
Den hvideapplikation skal være så tippen af smilelinjen er parallel og matcher perfekt.

DM Akryl







10 point i total i alle kategorier
1 point pr. negl
Halve point kan blive givet
I 1 hånds konkurrencer reduceres total point til 5
Hver negl dømmes individuelt
Neglen skal leve op til alle kriterierne i dens kategori for at opnå point.

Convex





Overfladen af neglen skal ikke have nogen ujævnheder på ydersiden.
Dommeren vil dømme neglen ved at kontrollere zone 3 og fra bagside perspektiv kontrollere zone
2.
Overfladen af neglen skal fremstå symmetrisk gennem hele neglen, indtil den når zone 1. Se
eksempel for negle zoner
Neglen kan tjene en ½ point for hver korrekt zone
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Concave




Den indvendige af neglen eller tunnelen på den frie kant skal være helt symmetrisk og koncentrisk.
Neglen bør have udseende som indersiden af en tunnel gennem hele den frie kant, der er synlig for
øjet. Eller indtil c-kurvepinden berører fingerens spids fra undersiden.
Indersiden skal repræsentere symmetri og være koncentrisk. Neglen kan tjene en ½ point for hver,
der er korrekt.

Arch & Apex






Neglens højeste punkt (apex) skal ikke være overdrevet.
Den skal have gradvis hældning, der er placeret konsekvent i zone 2 af hver negle. Se eksempel på
zone 2
Hele buen, herunder apexen, bør ikke være alt for tydelig eller for flad.
Buen bør ikke placeres for langt fremme eller tilbage, når man ser på hele neglen fra et
profilperspektiv.
Neglen kan få et ½ point for hver af disse to kriterier, der kræves.

Form fit division 3



Neglens forlængelse skal være fri for indhak eller huller på sidewalls, hvor den frie kantforlængelse
begynder.
Neglen kan tjene et ½ point for hver side af neglen, der ikke har en fejl.

Tip application divition 1 & 2
Bemærk det er valgfrit for division 1 & 2 om de ønsker at bruge tipper eller skabeloner






Tipperne skal være tilpasset neglene korrekt i str.
Der bør ikke være sidewalls uden produkt
Tipperne skal være korrekt placeret og ikke være for langt nede på neglepladen eller for langt oppe.
Der må ikke være nogle huller mellem tippen og natur neglen
Neglen kan få ½ point for hver side, der har en korrekt tilpasning.

Free edge tickness




Neglen skal være konsekvent tynd i hele den frie kant og skal have den samme tykkelse på sidewalls
og i midten af neglen.
Den frie kant må ikke være tykkere end 1 mm, indtil den når toppen af fingerspidsen fra undersiden
af neglen.
Neglen kan tjene et ½ point for hver af disse to kriterier, der kræves.

Sidewalls






Den frie kant skal gå lige ud fra de laterale fold ved neglen.
Neglen skal være ensartet på hver side.
Der bør ikke være nogen ujævnheder på den frie kant.
De frie kanters sider skal føles glatte og synes at være rene.
Der gives et ½ point for hver side af neglene der opfylder kravende.
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Lateral side extension







For at finde den laterale side extension skal du se på forlængelsen fra neglens profil.
Den frie kant skal gå lige ud fra den naturlige negls sidevæg.
Neglen bør ikke falde ned eller synes at være opadgående fra profilperspektivet.
Neglen skal synes at have symmetri, så sidelængderne er konsekvent placeret.
Der bør ikke være nogen eksponering af den naturlige negls lateral fold.
Der gives et ½ point for hver side af neglene der lever op til kriterierne.

C-curve
Division 1
 C-kurverne skal være mindst 40% af en cirkel og ikke mere end 50%
 Hver c-kurve skal forekomme koncentrisk.
Division 2
 C-kurverne skal være mindst 40% af en cirkel og ikke mere end 50%
 Hver c-kurve skal forekomme koncentrisk.
 Hver sidekant af c-kurven måles på hver side og skal være helt symmetriske.
Division 3
 C-kurverne skal være mindst 40% af en cirkel og ikke mere end 50%
 Hver c-kurve skal forekomme koncentrisk.
 Hver sidekant af c-kurven måles på hver side og skal være helt symmetrisk OG matche de andre
negle.

Nail shape








Formen af neglene skal se konsistente og ensartede.
Formen skal være firkantet
Den frie kant må ikke være filet skævt.
Neglen bør ikke se ud som om at den er blevet påført skævt.
Neglen skal være lige til neglen. Ikke lige til fingeren.
Hånden vil blive vendt om, så neglen dømmes fra front perspektivet
Hvis neglen er korrekt påført og formen ser ud til at være lige. Gives der et ½ point pr. negl.

Surface smoothness




Neglen bør ikke have nogen filelinjer på overfladen.
Det færdige resultat skal se og føles glat.
hvis der kun er en lille fejl på overfladen af neglen, der ikke kan mærkes, er det muligt at få et ½
point.

Length





Point bliver givet for to forskellige kriterier.
Det første point opnås ved at hvert negl bliver målt individuelt.
Neglen måles fra neglebåndet til midten af smilets linje. Den hvide franske skal måle 100% fra
midten til toppen af den frie for at matche.
Det andet point opnås med begge hænder målt sammen. Neglene skal også matche hånd til hånd,
fra neglebånd til fri kant. for hvert matchende finger gives 1 point.
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High shine finish




Den hånd uden lak skal have en højglans-glans, der har et glasfinish udseende over hele overfladen
af neglen.
Dens shine skal have et reflekterende udseende for at tjene et ½ punkt.
Siderne, kanterne og neglebåndsområdet skal ligeledes have glans for at tjene et ½ point.

Product control






Produkt anvendelsen skal se jævnt ud, med en skarpt farvefordeling ved smillinjen.
Den hvide akryl skal have et solidt udseende.
Der må ikke være skygger i smilet.
Der må ikke være luftbobler i produktet.
½ point gives til den hvide akryl og et ½ point gives til den pink akryl.

Polish application






To lag lak skal påføres.
Lakken bør påføres tæt og ensartet ved neglebåndene.
Der må ikke være striber i lakken
Der må ikke være lak på huden eller bagsiden af neglene.
Hvis neglen overholder mindst 2 af de 4 kriterier, kan neglene få ½ et point hver.

Cuticle area





Neglebåndsområdet og huden omkring neglen må ikke have nye rifter, skader eller irritation.
Der bør ikke være noget produkt i kontakt med huden.
Produktet skal dog være påført tæt og jævnt op til neglebåndsområdet.
Hvert negl skal opfylde alle kriterier for at få 1 point og 2 af kriterierne for at få et ½ point.

Underside





Der bør ikke ses synligt støv, snavs, vand, lim eller overdreven olie på neglens bagside.
Neglene vil få et ½ point for et rent udseende.
Ved brug af coverpink, skal skilningen mellem cover og hvid være helt skarp på undersiden
Produktapplikationen skal fremstå glat på undersiden af neglene, uden overskydende produkt for
at få et ½ point for hvert negl.

Smile lines
Division 1
Maks point pr. negl 1
 Smile linjen skal være ensartet formet og have en skarpt opdeling af pink og hvid.
 Ensartetheden af smile linjerne vil blive bestemt ud fra de fleste negle, der synes at have det mest
lignende udseende.
 Hvis smile linjerne har en ren linje og repræsenterer ensartethed med de andre negles smile linjer
vil der gives 1 point pr. negl.
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Division 2
Maks point pr. negl 2
 Smile linjen skal være ensartet formet og have en skarpt opdeling af pink og hvid.
 Ensartetheden af smile linjerne vil blive bestemt ud fra de fleste negle, der synes at have det mest
lignende udseende.
 Hvert negl vil få 1 point, når smile linjerne lever op til de første kriterier anført ovenfor.
 Hvert negl vil få 1 point for 3. kriterie nedenfor.
 Linjerne skal være centreret og jævnt justeret, så den ikke synes at være skæv eller sidelæns.









Division 3
Maks point pr. negl 3
Smile linjen skal være ensartet formet og have en skarpt opdeling af pink og hvid.
Ensartetheden af smile linjerne vil blive bestemt ud fra de fleste negle, der synes at have det mest
lignende udseende.
Hvert negl vil få 1 point, når smile linjerne lever op til de første kriterier anført ovenfor.
Hvert negl vil få 1 point for 3. kriterie nedenfor.
Linjerne skal være centreret og jævnt justeret, så den ikke synes at være skæv eller sidelæns.
Hvert negl vil få 1 point for 4. kriterie nedenfor.
Den hvideapplikation skal være så tippen af smilelinjen er parallel og matcher perfekt.

DM Gele





10 point i total i alle kategorier
1 point pr. negl
Hver negl dømmes individuelt
Neglen skal leve op til alle kriterierne i dens kategori for at opnå point.

Convex




Overfladen af neglen skal ikke have nogen ujævnheder på ydersiden.
Dommeren vil dømme neglen ved at kontrollere zone 3 og fra bagside perspektiv kontrollere zone
2.
Overfladen af neglen skal fremstå symmetrisk gennem hele neglen, indtil den når zone 1. Se
eksempel for negle zoner

Concave



Den indvendige af neglen eller tunnelen på den frie kant skal være helt symmetrisk og koncentrisk.
Neglen bør have udseende som indersiden af en tunnel gennem hele den frie kant, der er synlig for
øjet. Eller indtil c-kurvepinden berører fingerens spids fra undersiden.

Arch & Apex





Neglens højeste punkt (apex) skal ikke være overdrevet.
Den skal have gradvis hældning, der er placeret konsekvent i zone 2 af hver negle. Se eksempel på
zone 2
Hele buen, herunder apexen, bør ikke være alt for tydelig eller for flad.
Buen bør ikke placeres for langt fremme eller tilbage, når man ser på hele neglen fra et
profilperspektiv.
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Form fit division 3


Neglens forlængelse skal være fri for indhak eller huller på sidewalls, hvor
frie kantforlængelse begynder.

den

Tip application divition 1 & 2
Bemærk det er valgfrit for division 1 & 2 om de ønsker at bruge tipper eller skabeloner





Tipperne skal være tilpasset neglene korrekt i str.
Der bør ikke være sidewalls uden produkt
Tipperne skal være korrekt placeret og ikke være for langt nede på neglepladen eller for langt oppe.
Der må ikke være nogle huller mellem tippen og natur neglen

Free edge tickness



Neglen skal være konsekvent tynd i hele den frie kant og skal have den samme tykkelse på sidewalls
og i midten af neglen.
Den frie kant må ikke være tykkere end 1,5 mm, indtil den når toppen af fingerspidsen fra
undersiden af neglen.

Sidewalls





Den frie kant skal gå lige ud fra de laterale fold ved neglen.
Neglen skal være ensartet på hver side.
Der bør ikke være nogen ujævnheder på den frie kant.
De frie kanters sider skal føles glatte og synes at være rene.

Lateral side extension






For at finde den laterale side extension skal du se på forlængelsen fra neglens profil.
Den frie kant skal gå lige ud fra den naturlige negls sidevæg.
Neglen bør ikke falde ned eller synes at være opadgående fra profilperspektivet.
Neglen skal synes at have symmetri, så sidelængderne er konsekvent placeret.
Der bør ikke være nogen eksponering af den naturlige neglens lateral fold.

C-curve
Division 1
 C-kurverne skal være mindst 40% af en cirkel og ikke mere end 50%
 Hver c-kurve skal forekomme koncentrisk.
Division 2
 C-kurverne skal være mindst 40% af en cirkel og ikke mere end 50%
 Hver c-kurve skal forekomme koncentrisk.
 Hver sidekant af c-kurven måles på hver side og skal være helt symmetriske.
Division 3
 C-kurverne skal være mindst 40% af en cirkel og ikke mere end 50%
 Hver c-kurve skal forekomme koncentrisk.
 Hver sidekant af c-kurven måles på hver side og skal være helt symmetrisk OG matche de andre
negle.
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Nail shape







Formen af neglene skal se konsistente og ensartede.
Formen skal være firkantet
Den frie kant må ikke være filet skævt.
Neglen bør ikke se ud som om at den er blevet påført skævt.
Neglen skal være lige til neglen. Ikke lige til fingeren.
Hånden vil blive vendt om, så neglen dømmes fra front perspektivet
Hvis neglen er korrekt påført og formen ser ud til at være lige.

Surface smoothness






Neglen bør ikke have nogen filelinjer på overfladen.
Det færdige resultat skal se og føles glat.
Der bør være nogle skjolder i gel topsealer.
Gel topsealer skal være påført hele neglen og forsegles
Gel topsealer må ikke have luftbobler

Length





Point bliver givet for to forskellige kriterier.
Det første point opnås ved at hvert negl bliver målt individuelt.
Neglen måles fra neglebåndet til midten af smilets linje. Den hvide franske skal måle 100% fra
midten til toppen af den frie for at matche.
Det andet point opnås med begge hænder målt sammen. Neglene skal også matche hånd til hånd,
fra neglebånd til fri kant. for hvert matchende finger gives 1 point.

High shine finish





Den hånd uden lak skal have en højglans-glans, der har et glasfinish udseende over hele overfladen
af neglen.
Dens shine skal have et reflekterende udseende.
Siderne, kanterne og neglebåndsområdet skal ligeledes have glans.
Topsealer må ikke være matteret eller have stickylayer

Product control





Produkt anvendelsen skal se jævnt ud, med en skarpt farvefordeling ved smillinjen.
Den hvide gele skal have et solidt udseende.
Der må ikke være skygger i smilet.
Der må ikke være luftbobler i produktet.

Polish application





To lag lak skal påføres.
Lakken bør påføres tæt og ensartet ved neglebåndene.
Der må ikke være striber i lakken
Der må ikke være lak på huden eller bagsiden af neglene.
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Cuticle area




Neglebåndsområdet og huden omkring neglen må ikke have nye rifter, skader eller irritation.
Der bør ikke være noget produkt i kontakt med huden.
Produktet skal dog være påført tæt og jævnt op til neglebåndsområdet.

Underside




Der bør ikke ses synligt støv, snavs, vand, lim eller overdreven olie på neglens bagside.
Neglene vil få et ½ point for et rent udseende.
Ved brug af coverpink, skal skilningen mellem cover og hvid være helt skarp på undersiden

Smile lines
Division 1
Maks point pr. negl 1
 Smile linjen skal være ensartet formet og have en skarpt opdeling af pink og hvid.
 Ensartetheden af smile linjerne vil blive bestemt ud fra de fleste negle, der synes at have det mest
lignende udseende.
 Hvis smile linjerne har en ren linje og repræsenterer ensartethed med de andre negles smile linjer
vil der gives 1 point pr. negl.
Division 2
Maks point pr. negl 2
 Smile linjen skal være ensartet formet og have en skarpt opdeling af pink og hvid.
 Ensartetheden af smile linjerne vil blive bestemt ud fra de fleste negle, der synes at have det mest
lignende udseende.
 Hvert negl vil få 1 point, når smile linjerne lever op til de første kriterier anført ovenfor.
 Hvert negl vil få 1 point for 3. kriterie nedenfor.
 Linjerne skal være centreret og jævnt justeret, så den ikke synes at være skæv eller sidelæns.









Division 3
Maks point pr. negl 3
Smile linjen skal være ensartet formet og have en skarpt opdeling af pink og hvid.
Ensartetheden af smile linjerne vil blive bestemt ud fra de fleste negle, der synes at have det mest
lignende udseende.
Hvert negl vil få 1 point, når smile linjerne lever op til de første kriterier anført ovenfor.
Hvert negl vil få 1 point for 3. kriterie nedenfor.
Linjerne skal være centreret og jævnt justeret, så den ikke synes at være skæv eller sidelæns.
Hvert negl vil få 1 point for 4. kriterie nedenfor.
Den hvideapplikation skal være så tippen af smilelinjen er parallel og matcher perfekt.
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Stiletto nails
Convex





Overfladen af neglen skal ikke have nogen ujævnheder på ydersiden.
Dommeren vil dømme neglen ved at kontrollere zone 3 og fra bagside perspektiv kontrollere zone
2.
Overfladen af neglen skal fremstå symmetrisk gennem hele neglen, indtil den når zone 1. Se
eksempel for negle zoner
Neglen kan tjene en ½ point for hver korrekt zone

Concave


Den indvendige af neglen eller tunnelen på den frie kant skal være helt symmetrisk og koncentrisk.

Arch & Apex






Neglens højeste punkt (apex) skal ikke være overdrevet.
Den skal have gradvis hældning, der er placeret konsekvent i zone 2 af hver negle. Se eksempel på
zone 2
Hele buen, herunder apexen, bør ikke være alt for tydelig eller for flad.
Buen bør ikke placeres for langt fremme eller tilbage, når man ser på hele neglen fra et
profilperspektiv.
Neglen kan få et ½ point for hver af disse to kriterier, der kræves.

Free edge tickness




Neglen skal være konsekvent tynd i hele den frie kant og skal have den samme tykkelse på sidewalls
og i midten af neglen.
Den frie kant må ikke være tykkere end 1,5 mm, indtil den når toppen af fingerspidsen fra
undersiden af neglen.
Neglen kan tjene et ½ point for hver af disse to kriterier, der kræves.

Sidewalls






Den frie kant skal gå lige ud fra de laterale folder og begynde at gå ud i en spids så snart den er ude
fra neglepladen.
Neglen skal være ensartet på hver side.
Der bør ikke være nogen ujævnheder på den frie kant.
De frie kanters sider skal føles glatte og synes at være rene.
Der gives et ½ point for hver side af neglene der opfylder kravende.

Lateral side extension





For at finde den laterale side extension skal du se på forlængelsen fra neglens profil.
Neglen skal synes at have symmetri, så sidelængderne er konsekvent placeret.
Der bør ikke være nogen eksponering af den naturlige negls lateral fold.
Der gives et ½ point for hver side af neglene der lever op til kriterierne.
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Surface smoothness





Det negl der ikke har 3D nailart skal være helt ensartet og glat i overfladen
Der må ikke være filemærker eller ujævnheder i neglen.
Hvis der bruges gelsealer skal dette bruges på alle neglene
Der kan gives 1 point pr. negl

Length




I 1 hånd konkurrencer bliver neglene målt fra neglebåndet til det yderste af forlængelsen.
Pege, lange og ringe finger skal have samme længde.
Tommel og lille finger skal have samme længde.

Underside






Undersiden af neglens frie kant skal være helt ren for at få et ½ point
Der bør ikke være synligt støv, snavs eller overdreven olie.
Hvis der anvendes produkter som f. eks. gelseler til at skabe et transparent look på
bagsiden, skal applikationen fremstå glat uden overskydende produkt på huden.
Anvendelsen af produkter skal forekomme glat og ensartet for at få et ½ point.
Hvis der bruges elektriske filer, skal den frie kant være glat.

Cuticles area






Neglebåndet og den omgivende hud må ikke have nye skader eller irritation omkring neglen.
Der bør ikke være nogen mærkbar og tilsyneladende kanter af et produkt, der kan mærkes eller ses
nær neglebåndet.
Anvendelsen af produktet skal være tydelig, ensartet og dække hele område nær neglebåndet og
ligges så tæt som muligt, uden at ramme.
Produktet må ikke være overfilet og skal være tydeligt.
Hvert negl skal have alle kriterier for at tjene 1 point og 2 af kriterierne for at tjene et ½ point.

Product control




Alle farveapplikationer skal have fremstå helt rent.
Hvis glitter anvendes, skal kontrol af dette bedømmes for at tjene et ½ point.
Der må ikke være nogen luftbobler og eller skidt i produktet for at kunne tjene et ½ point.

High shine finish







Neglene skal have højglans, der har et glas finish udseende over hele overfladen af neglen.
siderne, kanterne og neglebåndsområdet skal også have glans.
Linjer og andet i neglen betragtes IKKE så længe skinnet er tydeligt.
Hvis der anvendes gelseler, skal denne være helt hærdet.
Ved brug af gelseler skal ALT stickylayer være fjernet.
1 point kan tjenes på hver negl.

Creativity of design



Hvert negl skal have et kreativt samarbejde og kunstneriske elementer, der bruges til at skabe det
samlede udseende.
Neglen skal have et kunstnerisk element både inde i neglen og på overfladen af neglen.
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Total impression



Baseret på det samlede indtryk af de kunstneriske elementer, som er repræsenteret på hvert negle.
Der bør ikke være nogle negle med mere eller mindre nailart end andre.

Level of difficulty


Baseret på den komplette negle sværhedsgrad og for den division der stilles op i.

Soakoff





10 point i total i alle kategorier
1 point pr. negl
Hver negl dømmes individuelt
Neglen skal leve op til alle kriterierne i dens kategori for at opnå point.

Nail Shape





Formen af neglene ser konsekvent og ensartet ud.
Den frie kant må ikke være ujævn.
Den frie kant skal gå lige fra neglepladen.
Den frie kant skal være firkantet og have symmetri.

Cuticle Maintenance





Ingen skader eller irritation omkring neglebåndene.
Neglebåndsområdet skal være velplejet.
Neglebånd skubbes tilbage og trimmes korrekt.
Der må ikke være overdrevet trimning af neglebånd.

Underside




Intet synligt støv eller snavs er tilladt.
Ingen overskydende geleprodukt af nogen art.
Olie er tilladt men ingen overdreven brug.

Surface Smoothness




Ingen filelinjer skal kunne ses på negleoverfladen.
Neglen skal føles glat som glas uden ujævnheder i overfladen.
Produktet skal være påført helt jævnt.

High Shine




Den øverste forsegler skal være skinnende på hele overfladen af neglen.
Der bør ikke være plamager eller pletter i overfladen
Alt stickylayer skal være fjernet
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Red color application




Lakken bør påføres tæt og ensartet ved neglebåndene.
Der må ikke være striber i lakken
Der må ikke være lak på huden eller bagsiden af neglene.

Smilelines





Produkt anvendelsen skal se jævnt ud, med en skarpt farvefordeling ved smillinjen.
Den hvide skal have et solidt udseende.
Der må ikke være skygger i smilet.
Der må ikke være luftbobler i produktet.

Product application





Produkt påførelsen skal være jæv.
Der må ikke være skygger.
Der må ikke være luftbobler i produktet.
Der må ikke være ramt med produkt på huden.

