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Tjek skægget

Fuldskæg
Selv om fuldskæg betyder, at du lader skægget
stå, betyder det ikke, at du skal lade stå til – grænsen mellem at ligne en vagabond og en stilbevidst
mand er hårfin. Et fuldskæg signalerer afslappet stil
og mindre holden på formerne, men er også i den
seneste tid blevet mere almindeligt på modescenen.

At lade skægget stå betyder, at du slipper for den daglige barbering – men ikke,
at du helt slipper for at holde børsterne i
skak. Se her, hvordan du plejer og får
kontrol over dit skæggede look.
Inden for de seneste år har vi mænd fået lov til at
lade skægget stå. Trimmet 3-dages-skæg, fuldskæg
og finurlige skægmønstre er efterhånden blevet lige
så udbredt som et helt glatbarberet ansigt. Og så har
overskægget i den seneste tid oplevet
en gevaldig renæssance som endnu en
måde at udtrykke sin personlighed og
stil på. Men med mere hår i ansigtet stiger risikoen for, at du kan komme til at
se lidt uordentlig og endog forhutlet ud.
Så derfor er det vigtigt at holde dit skæg
ordentligt og velplejet, hvad enten det er
kort eller langt. Her får du en guide til
de forskellige skægtyper, og hvordan du
holder dem i topform.

Teknik: Undgå at ligne en buskmand ved at holde
kanter og konturer på skægget rene. Hold det øverste
af kinderne og det nederste af halsen skægfrie.
Trim desuden skægget, så det ikke bliver for viltert.
Udstyr: Barberskraber og trimmer med konturskærer.
Braun cruZer 4. Barbermaskine, skægtrimmer og styler
i en og samme enhed. 949 kroner

3-dages-skæg
Selv om 3-dages-skægget ser afslappet ud, kræver det faktisk en del
arbejde. For hvis du ikke sørger for at trimme skægget og holde kinder og
hals glatte, kommer det nemt til at se ud, som om du ikke har været i bad i
3 dage. Er skægget velplejet, signalerer det dog stilfuld afslappethed.

Teknik: Brug din skægtrimmer mindst en gang om ugen og gerne lidt
oftere, så du til alle tider holder alle skæghårene lige lange. Hvis du ikke
har så meget skæg på halsen, kan du lade det stå – ellers skal du også
barbere halsen fri, så skægget følger kæbelinjen 3-4 cm nede på halsen.
Udstyr: Skægtrimmer og barberskraber.
Philips QT4045. Trimmeren suger skæghårene ind i et kammer, så du ikke
har hår ud over det hele bagefter. 649 kroner

Overskæg

Skægmønster

Overskægget er på det seneste blevet
meget populært som en selvbevidst måde
at vise din stil på. Men glem alt om 70’eragtig, strittende hvalroskost og kunstfærdigt
snoret cykelstyr, og hold dig til en forenklet
version, der ganske enkelt er veltrimmede
skæghår på overlæben.

Denne skægtype er den mindst
udbredte. Ikke desto mindre kan
det være sjovt at lege med
skægget og bruge det til at
understrege dit ansigts konturer.
Pas på, at det ikke kommer til at
se for velplejet ud, og sørg for, at
skægmønstrene ikke får dit
ansigt til at virke skævt.

Teknik: Lad hårene vokse frem på din
overlæbe, så de følger læbens form. Fjern
enkelte, ensomme skæghår, der vokser
uden for grundformen. Sørg for at trimme
overskægget med en saks eller en skægtrimmer mindst en gang om ugen. Og så skal
du selvfølgelig barbere resten af ansigtet.
Udstyr: Skægsaks, skægtrimmer og klassisk
barberudstyr med skum og skraber.
Panasonic ER221. Den lille trimmer er velegnet til overskæg og bakkenbarter.
595 kroner
Tweezerman-skægsaks med kam. Det er oldschool,

og det virker. Perfekt til overskægget. 129,95 kroner
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Teknik: Få evt. en frisør til at
hjælpe dig med at lave formerne
i dit ansigt, så du selv kun skal
trimme efter. Hvis du gør det
selv, så få andre til at vurdere,
om det er helt lige, og pas på, at
områderne med hår ikke bliver
for tynde, så det ser kunstigt ud.
Udstyr: Præcisionstrimmer og
klassisk barberudstyr.
Remington MPT3000. Lav
skarpe kanter, og fjern enkelthår
med stor præcision. 99 kroner

