
 

 

Herre maskulin klipning 
 
Beskrivelse af Herre maskulin klip:  

Herre maskulin klipning er en kort gradueret klipning. 

 

Opklipning: Fortages med saks eller maskine over kam, aldrig med afstandsmåler over 2 mm. 

Opklipningen skal fremstå ren og uden skygger. 

 

Ydredesignlinje: Klipningen omkring øret, skal være en skarp halv cirkel, og ved et let tryk skal øret 

kunne dække det bare omkring øret, håret må ikke ligge ud på øret, siderne fra ørets runding og ned til 

nederste del af nakken, udføres med en vertikal lige uafbrudt linje. 

Designlinjen i nakken klippes horisontalt i 0 grader, med en usynlig overgang fra hud til hår, den plasers 

efter ansigtets proportionelle linjer, den kan måles ud fra hagen i en horisontal linje om til nakken, alt hår 

under den usynlige overgang fjernes.  

Så klipningens kanter fremstår rene og skarpe omkring øret og fra ørets runding til den nederste del af 

nakken, hvor i mod den glidende overgang i nakken er usynlig. 

Eksempel på nakke og sider:  

 
Indre designlinje: Skal fremstå jævn og ren. 

 

Klippeform:  Udføres ift. Pivot point. De forskellige grader og vinkler vurderes ud fra hårets 

struktur,hårgrænser, hårets tæthed, ansigtsform, hovedform og den ønskede styling, så frisuren fremstår 

klædelig og proportionel.  

 

 
Udtynding: Alt hår skal udtyndes, tykt hår mere en tyndt hår, dette vurderes ud fra hårets struktur og 

tæthed. Udtyndingen kan fortages med effilersaks, skulptersaks eller kniv. 



 

 

Herre maskulin klipning 

 
Karakter 12: 
12- Den fremragende præstation 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige 

mangler. 

 

- Være i stand til at udføre en teknisk maskulin klipning ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 

hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme få uvæsentlige 

fejl! 
 

• Eleven skal være i stand til at stille en klippediagnose på et højt niveau. Det betyder, at eleven kan 

følgende: 

- Opklipningen er ren, og udført ud fra beskrivelsen. 

- Udtyndingen skal være harmonisk og jævn ift. til den valgte klippeteknik og frisure, og udført 

ud fra beskrivelsen. 

- Ydre designlinje skal være ren, og udført ud fra beskrivelsen. 

- Indre designligne skal være ren, og udført ud fra beskrivelsen, men der kan forekomme få 

uvæsentlige ujævnheder. 

- Der skal udvises en rutine ift. Pivot Point. (Klippeformer) og udført ud fra beskrivelsen.  

 

 

Karakter 10: 
10- Den fortrinlige præstation 

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 

 

• Være i stand til at udføre en teknisk klipning ud fra kundens ansigtsform, kundetype, hårkvalitet 

og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme nogle mindre væsentlige 

mangler! 

• Eleven skal være i stand til at stille en klippediagnose på et mellemhøjt niveau. Det betyder, at 

eleven kan følgende: 

- Opklipningen er jævn, og udført ud fra beskrivelsen, men der kan forekomme enkelte små 

skygger. 

- Udtyndingen skal være harmonisk ift. til den valgte klippeteknik og frisure, Og udført ud fra 

beskrivelsen, men små ujævnheder må forekomme.  

- Ydre designligne skal være ren, og udført ud fra beskrivelsen, men der kan forekomme små 

ujævnheder. 

- Indre designligne skal være ren, og udført ud fra beskrivelsen, men der kan forekomme små 

ujævnheder. 

- Der skal udvises en rutine ift. Pivot Point. (Klippeformer) og udført ud fra beskrivelsen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herre maskulin klipning 
 

 

Karakter 7: 
7- Den gode præsentation 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 

 

• Være i stand til at udføre en teknisk rutinepræget klipning ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 

hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der må forekomme en del mangler! 

• Eleven skal være i stand til at stille en klippediagnose på et mellem niveau. Det betyder, at eleven 

kan følgende: 

- Der forekommer få ujævnheder i opklipningen. Men udført ud fra beskrivelsen. 

- Udtyndingen forekommer lidt ujævn. Men udført ud fra beskrivelsen. 

- Ydre designligne kan forekomme lidt ujævn, med få væsentlige mangler, ud fra beskrivelsen. 

Eks. Kantafsætningen omkring øre og ned til nakken forekommer ikke helt skarp 

- Indre designligne kan forekomme lidt ujævn, med få væsentlige mangler, ud fra beskrivelsen.  

- Der skal udvises en rutine ift. Pivot Point. (Klippeformer) og udført ud fra beskrivelsen. Dog 

kan klippeformen fremstå lidt asymmetrisk. Den valgte Klippeform kan forekomme mindre 

klædelig. 

 

 

Karakter 4: 
4- Den jævne præstation. 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 

 

• Være i stand til at udføre en rutinepræget klip ud fra kundens ansigtsform, kundetype, hårkvalitet 

og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der må forekomme adskillige væsentlige mangler! 

• Eleven skal være i stand til at stille en klippediagnose på et lavt/mellem niveau. Det betyder, at 

eleven kan følgende: 

- Der forekommer nogle ujævnheder i opklipningen, i forhold til beskrivelsen. 

- Udtyndingen kan forekomme ujævn, i forhold til beskrivelsen. 

- Ydre designligne kan forekomme ujævn, med en del væsentlige mangler. I forhold til 

beskrivelsen. Eks.  Antydninger af kantafsætning i nakke, bar hud omkring øre, håret omkring 

øre ligger lidt ud på øret. Kanten bag ved øret ned til nederst i nakke er lidt ujævn.  

- Indre designligne kan forekomme ujævn, med en del væsentlige mangler. I forhold til 

beskrivelsen. 

- Der skal udvises en let rutine ift. Pivot Point. (Klippeform) i forhold til beskrivelsen. Der kan få 

steder forekomme ujævnheder i klippeformen, så det fremstår som et lille overlap. 

Klippeformen kan forekomme lidt asymmetrisk. Den valgte klippeform kan forekomme 

mindre klædelig. 
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Karakter 02: 
02- Den tilstrækkelige præstation.  

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 

 

• Være i stand til at udføre en mindre rutinepræget klipning ud fra kundens ansigtsform, 

kundetype, hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at det er for den 

utilstrækkelige og minimalt acceptabel præstation! 

• Eleven skal være i stand til at stille en klippediagnose på et lavt niveau. Det betyder, at eleven 

kan følgende: 

-      Der forekommer ujævnheder/ skygger i opklipningen, i forhold til beskrivelsen 

-      Udtyndingen forekommer en del ujævn, i forhold til beskrivelsen 

-      Ydre designlinje forekommer ujævn, med adskillige væsentlige mangler, forhold til 

beskrivelsen. Eks. Antydninger af kantafsætning i nakke, bar hud omkring øre, håret omkring øre 

ligger lidt ud på øret. Kanten bag ved øret ned til nederst i nakke forekommer ujævn. 

               -      Indre designlinje forekommer ujævn, med adskillige væsentlige mangler, i forhold til   

                Beskrivelsen.              

- Der udvises ringe rutine ift. Pivot Point. (Klippeform) i forhold til beskrivelsen.  Der kan flere 

steder forekomme ujævnheder i klippeformen, så det fremstår som et lille overlap. Og 

klippeformen kan forekomme noget asymmetrisk. Den valgte klippeform er mindre klædelig til 

modellen. 

 

 

 

Karakter -03 - 00:  
-03 og 00- Den ringe og utilstrækkelige præstation.  

 

• Ikke overholdt eksamens skrevne kriterier eller gives for den helt utilstrækkelige eller 

uacceptabel præstation. 

 

Eksempler på utilstrækkelig og uacceptabel præstation: 

 

- Tydelig kantafsætning i nakke. 

- Håret omkring ørene fremstår ujævn og ligger en del ud på øret.               

- Klippeformen er usammenhængende, så håret fremstår som med tydeligt overlap.  

- Klippeformen forekommer meget asymmetrisk.  

- Den valgte klippeform er ikke klædelig til modellen. 
 

 


