DE DANSKE MESTERSKABER I CLASSIC VIPPER 2022
KRITERIER FOR DELTAGELSE I CLASSIC
-

junior/professionel: 1) Bosat i Danmark, samt Dansk statsborgerskab.
Certificeret Vippetekniker eller du kan dokumentere at du har professionel erfaring. Enten
i form af ansættelse på Salon eller som Selvstændig med cvr. nummer.
Kan påsætte minimum 60 vipper pr. øje på max 2 timer.
Selv kan medbringe: produkter, model, lys og briks. (Der er mulighed for briksleje ved
ekstra gebyr, dog begrænset antal er tilgængelige)
Extensionsvalg: Der må benyttes syntetiske vipper, alle typer kurver og længder. Farve:
sort og max tykkelse på 0.15 - Lim valg: Skal være sort.

OPGAVE:
Opgaven i Classic går i alt sin enkelhed ud på at påsætte et sæt naturlige udseende vipper, ganske
som du ville gøre det i dit daglige arbejde som vippeteknikker. Du har 2 timer til at kreere et
betagende look. Looket skal harmonere med din valgte models naturlige vipper og øjenfacon. Der
vil blive sat fokus på dit valg af curve og tykkelse af vipperne.
Kriterier:
Direction of lashes
Max score 5 point. Vipperne må ikke krydse hinanden og de skal have den rette lige retning og
sidde direkte ovenpå naturvippen.
Coverage
Max scorer 10 point: 100% af vipperne skal have påsat vipper, også øjenkrog og ydervipper.
Symmetry of both eyes
Max score 5 point. Vippelook, længde og curve skal komplimentere modellens ansigt og øjne.
Vipperne på begge øjne skal se symmetriske ud.
Stickies
Max score er 10 point: Ingen af vipperne må være klisteret sammen.
Attachment
Max scorer 10 point: Extensionsne skal være korrekt påført til naturvippen, uden f.eks. gab ved
vipperoden.
Clean work
Max score 5 point. Der må ikke være makeup rester omkring vipperne. Der må ikke være
overskuds lim på vipperne, ej heller lim på huden eller på eye patch. Der vil fratrækkes 1 point fra
hver af de ovenstående der overskrides. Dommerne vil tjekke de brugte eye patches inden
bedømmelse for at tjekke om der er afsat lim på disse. Lash mapping er tilladt på eye patchene.
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Length
Max scorer 5 point. Extensions længden skal være tilpasset modellens naturlige vipper.
Thickness/Weight
Max score 10 point: Tykkelsen skal vælges ud fra modellens naturlige vippehår. Det tilladt at mixe
tykkelsen alt efter naturhåret. Maximalt tykkelse på vippen må være 0,15 (flatlashes, superflat
osv. Er IKKE tilladt, kun traditionelle vipper)
Distance
Max score 5 point Afstanden fra extention til øjenlåg skal være den samme hele vejen langs
vippekanten. Anbefalede afstand: Classic 0.5mm
Overall look design
Max score 10 point. Det valgte look til modellen øjne og ansigt. Ingen farvede vipper. KUN sort lim.
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