
 

 

 

Vandondulation: 
Beskrivelsen er overordnet og kan bruges til de forskellige vandondulation-discipliner. Dog har vi 

ikke taget hensyn til specifikke krav. 
 

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 kreativ vandondulation 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 udføre en vandondulation på et højt niveau. Det betyder, at 

eleven kan følgende: 

Indlægning: 

- Eleven skal i sin indlægning kunne rulle håret op omkring curlen, så det fremstår glat. Curlerne 

skal være placeret korrekt ift. Pivot Point.  

- Punktet, inddelingerne og placering af curlerne ved en 3/8 del eller lign. skal være præcist.  

- Inddelinger ved curler skal være lige og præcise. 

- Sneglene skal være runde, og clipsen skal placeres korrekt ift. den snegl, der er lavet (volume, 

dybde eller flad). 

- Sneglespidsen, længden og spidsen skal være rund uden mærker. 

- Formstrygning består af buer og skal være ren. 

- Asymmetri skal være harmonisk og tydelig. 

  

Udfrisering: 

- Der må ikke forekomme huller og uredt hår, dog kan der forekomme et parti, hvor der kan 

være struktur, som synes ”krudtet”. 

- Formstrygning består af buer og skal være ren.  

- Asymmetri skal være harmonisk og tydelig. 

- Der skal være en jævn overgang fra curler til snegle og fra snegle til formstrygning.  

-     Toupering skal være jævn, og der skal være tydelige bevægelser, dog med få uvæsentlige fejl. 

-     Slutresultatet på frisuren skal være klædeligt, kreativt, rent eller lokket eller krøllet med god 

                     form og bevægelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vandondulation: 
Beskrivelsen er overordnet og kan bruges til de forskellige vandondulation-discipliner. Dog har vi 

ikke taget hensyn til specifikke krav. 
 

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 kreativ vandondulation ud fra kundens ansigtsform, 

kundetype, hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at der godt må forekomme 

mindre væsentlige mangler! 

 Eleven skal være i stand til at udføre en vandondulation på et mellemhøjt niveau. Det betyder at 

eleven kan følgende: 

Indlægning: 

- Eleven skal i sin indlægning kunne rulle håret op omkring curlen, så det fremstår glat. Curlerne 

skal være placeret korrekt ift. Pivot Point. Der kan fremkomme mindre væsentlige mangler. 

- Punktet, inddelingerne og placering af curlerne ved en 3/8 del eller lign. skal være præcist. 

Der kan fremkomme mindre væsentlige mangler. 

- Inddelinger ved curler skal være lige og præcise. 

- Sneglene skal være runde, og clipsen skal placeres korrekt ift. den snegl, der er lavet (volume, 

dybde eller flad). 

- Sneglen, længden og spidsen skal være rund uden mærker. 

- Formstrygning består af buer og skal være ren. Der kan fremkomme mindre væsentlige 

mangler. 

- Asymmetri skal være harmonisk og tydelig.  

Udfrisering: 

- Der må ikke forekomme huller og uredt hår, dog kan der forekomme et parti, hvor der kan 

være struktur som synes ”krudtet”. 

- Formstrygning består af buer og skal være ren. Der kan fremkomme mindre væsentlige 

mangler.  

- Asymmetri skal være harmonisk og tydelig.  

- Der skal være en jævn overgang fra curler til snegle og fra snegle til formstrygning.  

-     Toupering skal være jævn, og der skal være tydelige bevægelser, dog med mindre væsentlige 

       Mangler. 

-     Slutresultatet på frisuren skal være klædeligt, kreativt, rent eller lokket eller krøllet med god   

      form og bevægelse. 
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Vandondulation: 
Beskrivelsen er overordnet og kan bruges til de forskellige vandondulation-discipliner. Dog har vi 

ikke taget hensyn til specifikke krav. 
 

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 vandondulation ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 

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

 Eleven skal være i stand til at udføre en vandondulation på et mellem niveau. Det betyder, at 

eleven kan følgende: 

 

Indlægning: 

- Eleven skal i sin indlægning kunne rulle håret op omkring curlen, så det fremstår næsten glat. 

Curlerne skal være placeret forholdsvis korrekt ift. Pivot Point. Der kan fremkomme mangler. 

- Der kan forekomme en del mangler ved punktet, inddelingerne og placering af curlerne ved 

en 3/8 del eller lign.  

- Ved inddeling ved curler må der gerne forekomme mangler. 

- Sneglene skal være forholdsvis runde, og clipsen skal placeres næsten korrekt ift. den snegl, er 

er lavet (volume, dybde eller flad). 

- Sneglen, længden og spidsen skal være forholdsvis rund, næsten uden mærker. 

- Formstrygning består af buer og skal være forholdsvis ren. Der kan fremkomme en del 

mangler. 

- Asymmetri skal være harmonisk. 

 

Udfrisering: 

- Der må forekomme mindre huller og uredt hår, dog kan der forekomme et parti, hvor der kan 

være struktur, som synes ”krudtet”. 

- Formstrygning består af buer og skal være forholdsvis ren. Der kan forekomme en del 

mangler.  

- Asymmetri skal være harmonisk. 

- Der skal være en jævn overgang fra curler til snegle og fra snegle til formstrygning.  

-     Toupering skal forekomme i håret og der skal være bevægelser, dog med en del mangler. 

              -      Slutresultatet på frisuren skal være klædeligt, forholdsvis rent eller lokket eller krøllet med god 

                     form og bevægelse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vandondulation: 
Beskrivelsen er overordnet og kan bruges til de forskellige vandondulation-discipliner. Dog har vi 

ikke taget hensyn til specifikke krav. 
 

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 teknisk vandondulation ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 

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

væsentlige mangler! 

 Eleven skal være i stand til at udføre en vandondulation på et mellem niveau. Det betyder at 

eleven kan følgende: 

 

 

 

 

Indlægning: 

- Eleven skal i sin indlægning kunne rulle håret op omkring curlen, så det fremstår næsten glat. 

Curlerne skal være placeret forholdsvis korrekt ift. Pivot Point. Der kan fremkomme adskillige 

mangler. 

- Der kan forekomme adskillige mangler ved punktet, inddelingerne og placering af curlerne 

ved en 3/8 del eller lign.  

- Ved inddelinger ved curler, må der gerne forekomme mangler. 

- Sneglene skal være forholdsvis runde og clipsen skal placeres næsten korrekt ift. den snegl, 

der er lavet (volume, dybde eller flad). 

- Sneglen, længden og spids skal være forholdsvis rund, men kan forekomme med mærker. 

- Formstrygning består af bevægelse og skal være forholdsvis ren. Der kan fremkomme 

adskillige mangler. 

- Asymmetri kan forekomme uharmonisk. 

  

Udfrisering: 

- Der må forekomme huller og uredt hår, dog kan der forekomme et parti hvor der kan være 

struktur som synes ”krudtet”. 

- Formstrygning består af bevægelse og skal være forholdsvis ren. Der kan fremkomme 

adskillige mangler.  

- Der skal være en jævn overgang fra curler til snegle og fra snegle til formstrygning. 

Overgangen kan fremstå ujævn. Hermed menes, at der kan forekomme en del huller fra et 

parti, der har volumen til et parti, som er mere glat. F.eks. fra top til nakke. 

- Asymmetri kan forekomme uharmonisk. 

-     Toupering skal forekomme i håret, og der skal være bevægelser, dog med adskillige mangler. 

-     Slutresultatet på frisuren skal være klædeligt, forholdsvis rent eller lokket eller krøllet med   

                     form og bevægelse. 

 

 

 



 

 

Vandondulation: 
Beskrivelsen er overordnet og kan bruges til de forskellige vandondulation-discipliner. Dog har vi 

ikke taget hensyn til specifikke krav. 
 

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 teknisk vandondulation ud fra kundens ansigtsform, kundetype, 

hårkvalitet og krav ift. den pågældende disciplin. Husk at det er for den utilstrækkelige og minimalt 

acceptable præstation!  

 Eleven skal være i stand til at udføre en vandondulation på et lavt niveau. Det betyder, at eleven 

kan følgende: 

 

Indlægning: 

 Eleven skal i sin indlægning kunne rulle håret op omkring curlen. Curlerne skal være placeret 

forholdsvis korrekt ift. Pivot Point. Med den minimal acceptable opfyldelse af fagets mål! 

 

- Der kan forekomme adskillige mangler ved punktet, inddelingerne og placering af curlerne 

ved en 3/8 del eller lign.  

- Ved inddelinger ved curler, må der gerne forekomme mangler 

- Sneglene kan ligne 6-taller og clipsen kan være placeret forkert ift. den snegl, der er lavet. 

(volume, dybde eller flad). 

- Sneglen, længde og spids kan være som 6-taller eller mere lige i deres form. Forekommer 

sandsynligvis med mærker. 

- Formstrygning består af bevægelse. Forekommer sandsynligvis lige eller med meget lidt 

bevægelse. 

- Asymmetri kan forekomme uharmonisk og utydelig. 

 

Udfrisering: 

- Der må forekomme en del huller og uredt hår, dog kan der forekomme et parti, hvor der kan 

være struktur som synes ”krudtet”. 

- Formstrygning består af bevægelse. Der kan fremkomme adskillige mangler.  

- Overgangen kan fremstå ujævn. Hermed menes, at der kan forekomme en del huller fra et 

parti, der har volumen til et parti, som er mere glat. F.eks. fra top til nakke. 

- Asymmetri kan forekomme uharmonisk og utydelig. 

-     Toupering skal forekomme i håret, og der skal være lidt bevægelser, dog med adskillige 

       mangler. 

-     Slutresultatet på frisuren skal være pænt. Frisuren kan fremstå glat, lokket eller krøllet.      

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

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

 

 Ikke overholdt eksamenskrævede kriterier eller gives for den helt utilstrækkelige eller uacceptable 

præstation. 

 


