DE DANSKE MESTERSKABER I VOLUME VIPPER 2022
KRITERIER FOR DELTAGELSE VOLUME junior/professionel
-

-

Bosat i Danmark samt dansk statsborger.
Uddannet i volume og kunne fremvise diplom / dokumentere professionel erfaring som
ansat i salon/selvstændig med gyldigt cvr.nr.
Kunne medbringe egne materialer til påsætning samt briks, lys mv. (Der er mulighed for
briksleje ved ekstra gebyr, dog begrænset antal er tilgængelige)
Selvvalgte kategorier – alle påsættes indenfor 3 timer
LIGHT VOLUME 2D Junior & Master niveau, Sorte extensions, Max 0.10, 100% coverage.
VOLUME 3D-4D Junior & Master niveau, Sorte extensions, Max 0.07, 80% coverage. MEGA
VOLUME 5D-6D Junior & Master niveau, Sorte extensions, Max 0.07, 80% coverage.
Extensionsvalg: Der må benyttes syntetiske vipper, alle typer kurver og længder. Farve sort.
Lim valg: Skal være sort.

OPGAVE:
Opgaven i Volume går i alt sin enkelhed ud på at påsætte vipper, ganske som du ville gøre det i dit
daglige arbejde som vippeteknikker. Du har 3 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
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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.
Length
Max scorer 5 point. Extensions længden skal være tilpasset modellens naturlige vipper.
Thickness/Weight
Max scorer 10 point: Mængden tilpasses vipperne i fanen efter naturhåret. At mixe tykkelser i
volume er IKKE tilladt, men variation i mængden af vipper i fanen er tilladt.
0.03mm – MAX 8 extensions per naturhår.
0.04mm - MAX 8 extensions per naturhår.
0.05mm - MAX 6 extensions per naturhår.
0.06mm - MAX 6 extensions per naturhår.
0.07mm - MAX 4 extensions per naturhår.
0.08mm - MAX 4 extensions per naturhår.
Der dømmes efter hvor godt valget har været, af tykkelse og antal vipper i fanerne, til modellens
natur vipper. 0.10mm. må KUN benyttes til 2D i volume konkurrencen.
Distance
Max score 5 point Afstanden fra extention til øjenlåg skal være den samme hele vejen langs
vippekanten. Anbefalede afstand: Volume 0.3mm – 0.8mm
Overall look design
Max score 10 point. Det valgte look til modellen øjne og ansigt. Ingen farvede vipper. KUN sort lim.
Spread span of the fan
Max score 10 point. Fanerne skal laves korrekt. Afstanden mellem hver extension skal være
symmetrisk. Valget af tykkelse skal være tilpasset modellens natur vipper. Det er IKKE tilladt at
anvende pre-made faner.
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