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”Kräppade läng-
der och toppar”
“Med tanke på vad vi såg 
under modeveckorna, där 
överdimensionerade 80-tals-
inspirerat mode regerade, har 
hårstilarna blivit mer struk-
turerade och polerade – som 
kort page och korta luggar 
med mjuk finish och mer glans 
än vi sett på länge. Vi såg även 
hårrötter dränkta i gel med 
kräppade längder och toppar, 
vilket är väldigt 80-tal!”

Gary Baker, Creative Director 
Unite Hair  

Modern hockeyfrilla,  
extravaganta håraccessoarer 
och pudriga pasteller är de 
hetaste hårtrenderna, enligt 
namnkunniga personer från 
håreliten. Så här vill kunden  
se ut 2019!

AV  ISABEL JÄRNSTRÖM 

Hockey- 
frillan är  
tillbaka
… LIKSOM PERMANENTEN OCH 26 ANDRA TRENDER
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80-talets återkomst 
hos Michael 
Kors höst/vinter 
2019/2020, 
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”Headpieces är på ingående!”
”Bland mina kunder idag är önskan nummer ett att skapa ett hår som ser så 
friskt och välmående ut som möjligt. Jag känner att det är en härlig strävan  
och trend. Som hårstylist och designer av headpieces ser jag att det blir allt van-
ligare i modevärlden att använda huvudbonad som en förlängning av helhets-
looken med kläder och frisyr. Det gör mig lycklig att se att denna accessoar är 
på ingående igen! Jag önskar att vi blir mer nyfikna, kreativa och vågade i vårt 
sätt att uttrycka oss.”

Matthias Lavesson, 
frisör Salong Haven

”90-talets återkomst”
”Långa, lösa lockar har haft sin tid 
och istället handlar säsongens trender 
om korta hår. Pagen är tillbaka stort 
och syns på röda mattan, på catwal-
ken och i instagramflödet. Istället 
för en lös och avslappnad page ser 
vi den mer strikt. Nyckeln till denna 
klippning är att få hårtopparna tvära 
och skarpa, därifrån får vi drama-
tiken! Den korta hårtrenden har 
uppstått från ’glashår’-trenden och 
från 90-talets återkomst. Vi ser därför 
mer av tvära toppar, skinande ytor 
och hälsosamt hår.”

Joey Scandizzo, grundare  
Eleven Australia
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korall och rosa”
”De grå tonerna börjar minska och vi ser mycket 
mer av koppar, guld, korall och rosa. Kunden vill ha 
glans och färg. Lugg och uppklippt hår, speciellt mot 
ansiktet, är något vi ser mycket av. Kunden vill ha 
olika dimensioner i håret gällande snygga färger och 
klippningar där känslan av lyxigt hår fås. ’Shaggy hair’ 
och ’mullet’ är frisyrer som uppmärksammas mycket. 
Där får vi luggen och det uppklippta.”

Daniela Engström, 
färgtekniker Color 
Design Team Joico
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Visning hos Anna Sui höst/vinter 2019/2020.

90-talet är tillbaka 
med en dramatisk, 
glansig page. 

Koppar är en trendfärg.
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”Korta hår och micro bangs”
”Vi inspireras mycket av 90-talet. Håret blir mer uppklippt och vi 
ser mer korta hår. Det är viktigt att håren inte ser nyklippta ut, de 
ska ha en oklippt look. Luggen finns kvar, men den långa gardin-
luggen är över! Vi ser istället mer korta luggar – micro bangs! Färg-
mässigt är det varmare färger som gäller, som guld och koppar. Just 
nu domineras sociala medier av coral, som också är årets färg – en 
färg jag tror många kommer anamma i sommar, både som pastell 
och en knalligare variant.”

”Sidbenan är  
verkligen är tillbaka!”
”Håraccessoarer är hett! Scarfar, 
diadem, hårspännen, pärlor, strass och 
gnistrande stenar. ’More is more’ är led-
orden. Blandat, mixat och maxat som 
livar upp vilket hår som helst. Glans 
och sidbena såg jag mycket av när jag 
jobbade i Paris under modeveckan  
och kan säga att sidbenan verkligen  
är tillbaka! Allra helst i en skinande  
gel-slickad look, men även i en  
naturligt ogjord variant, så  
länge håret ligger åt sidan.”

”Permanent på  
korta hår – vem 
kunde tro det?”
”Beige hårfärger är en härlig kontrast 
till den kalla hårfärgtrenden som varat 
i flera år. Jag älskar experimenteran-
det med att väva in varma toner i 
hårfärgen som oftast framhäver värme 
och karaktär till ansiktet. En annan 
trend är permanent på korta hår! Både 
på killar och tjejer. Vem trodde att vi 
skulle anamma permanent igen? Nu 
vill vi ha härliga, studsiga lockar som 
ger en busig känsla!”
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Korta hår får gärna vara permanentade 
– även på killar.

På visning 
hos Tibaeg.

Klippen
HOCKEYFRILLA • MIKROLUGG  •  

UPPKLIPPT HÅR • KORTA HÅR •  
80-TAL •  90-TAL • KORT PAGE •  

PIXIE CUT • PERMANENT• PERMANENT PÅ  
KORTA HÅR • FADE-KLIPPNING •  

”JUVELERARSKÄGG”

Olivera Bobuiescu, 
frisörmästare och 
delägare LYXVXO

Josefin Gligic, hårstylist

Mari Lundmark, grundare 
by déco
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”Pixie cut, löslugg och 
blockfärgning”
”Många tjejer klipper av håret och vågar sig 
på pixie cut nu till våren! Blockfärgningar 
fortsätter vara trendiga, där exempelvis luggen 
eller underhåret färgas i en annan färg. Gärna 
i stor kontrast till resten av håret. En annan 
rolig trend är lösluggen, som är perfekt för de 
som vill variera sig ofta – en dag lugg, nästa dag 
ingen lugg. Den fungerar även som ett hjälp-
medel för kvinnor med tunnare hår. Hårdelar 
och peruker är något vi kommet se mer av i 
framtiden.” 

”Shag och isig page”
”Den största trenden är shag-frisyrens 
återvändo, det vill säga en uppklippt 
frisyr med lugg. Tjocka lager med lugg! 
Vi ser alla coola tjejer bära upp frisyren 
på catwalken och gatorna, från L.A. till 
New York! Shag-frisyren är enkel, ener-
gisk och smickrande på de flesta ansikts-
former och kroppstyper! Den andra 
stora trenden är den isiga, avklippta 
pagen i platinablont och lavendel, med 
mörk bottenfärg. Den här looken är 
kortare än den vi sett de senaste åren 
och är som gjord för kvinnor som vill 
göra ett statement med håret.”

”Hetaste hårtrenden är färg”
”Säsongens hetaste hårtrend är färg! Pasteller i mer naturliga 
tappningar i balayage-stil. Vi ser mer färgstarkt – hela färger och 
metalliska färger, där ålder inte existerar. Att trenden syns på allt 
och alla i klassiska klippningar med vågad färg gör en väldigt glad 
och positiv. En annan hårtrend som kommer ta världen med storm 
är mullet, alltså hockeyfrilla, i en modern tappning i både längre och 
kortare hårlängder.”

Josefine Lindholm, 
frisör Salong Torsten

Pastellbalayage.
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Michael Shaun Corby, 
Global Creative Director 
Living Proof

Sofia Geideby, 
frisör DOM Hair-
dressing 
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Vågade, korta 
klipp till våren.Lugg med etapper.
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”Sexig, vuxen hjälmeffekt”
”Rika, luxuösa färger som djupt chokladbrunt, soligt smörblont och skinande 
koppar! I år, speciellt nu till våren, ser jag mer betoning på hela färger som ser 
dyrbara ut. Det finns även en stor efterfrågan bland kunder att matcha hårfärgen i 
topparna med färgen i hårrötterna, vilket ger looken en hjälmeffekt som både ser 
sexig och mer vuxen ut!”

”Gult, korall och mint”
”Den trend som känns väldigt stark denna säsong är partier med pudriga, dammiga 
pasteller i exempelvis en lugg. Pastellerna har hängt med under många säsonger och 
verkar inte försvinna. Det som känns nytt är att vi jobbar med olika nyanser av gult, 
korall och mint. De ljusare pastellerna ger en mer lyxig och exklusiv känsla. Det 
gör också att looken inte känns lika ungdomlig, utan det är en bredare trend för en 
större åldersgrupp.”

 ”Vi utgår från  
våra personliga  
förutsättningar”
”Det klassiskt stylade balayage-håret 
är på väg bort. Vi är jättetrötta på 
det överdrivna, stylade uttrycket 
som är så homogent. Det vimlar av 
90-tal men den stora generella tren-
den är att utgå från hårkvalitet och 
struktur. Det finns en stor längtan 
bland unga och äldre att byta frisyr 
utan att göra extrema förändringar. 
Vi vill utgå från våra personliga för-
utsättningar och vår identitet utan 
att korrigera håret för mycket.”

Rika, lyxiga färger.
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Rita Hazan, grundare 
Rita Hazan

Tomas Edlund, 
grundare  
SAMOTSOH

Naturligt och enkelt utifrån hårkvalitet och färg.

Dammig pastell i 
luggen. 

Johan Kristenssen, frisör 
Nygatan Nio 
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Färgerna
KORALL• BEIGE • GULD • 

 KOPPAR • BLOCKFÄRG • SAMMA FÄRG  
I BOTTEN OCH TOPPAR • GULT • MINT

Stylingen
HÅRACCESSOARER • KRÄPPADE  

LÄNGDER • HEADPIECES •SIDBENA •  
BACKSLICK • LÖSLUGG • GLANS
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”En fett bra klippning 
som håller”
”En fett bra klippning som håller är 
trend nummer ett just nu! Det vill säga en 
funktionell klippning som du kan styla när 
du vill ha det där lilla extra, men som du 
också kan låta vara och ändå se snygg ut 
i håret. Om en inte har lust att köra på en 
vågad klippning, kör på blockfärgstrenden. 
Då kan en istället pusha färgen! Kristen 
Stewart är ett grymt exempel på en vågad 
klippning med färg som är så rätt just nu!”

”Hårklippningar  
för män är militär- 
inspirerade”
”Fokus på hårklippningar för 
män är Fade-stilen, en militär- 
inspirerad rakning på sidor och i 
nacken medan längden får sparas 
på hjässan. Där syns olika stilar 
som sidbena, bakåtkammat hår 
och längre lugg. Skäggstilen som 
vi kallar för ’juvelerarskägg’, 
som är kortare vid käkbenet och 
kinderna, och succesivt ökar 
längd mot hakpartiet är trendig 
och önskas av kunder som vill ha 
en välvårdad skäggstil.”

”Alla vill ha glans som 
signalerar hälsa”
”Balayage-tekniken har blivit en klassiker 
och är här för att stanna. Färgningen kan 
göras soft eller mer intensiv. Den senaste 
framtagna trenden är GLOW. En trend 
som gäller både hår och makeup. Alla vill 
ha lyster och glans som signalerar äkthet 
och hälsa inifrån och ut. Numera går trend 
och hälsa hand i hand.”

”Tvär page-frisyr”
”Den trend som stack ut för mig 
under modeveckorna var de korta 
hårlängderna och page-frisyrerna 
som var tvärt avklippta på sid-
orna. Vi såg också en hel del hår-
looks med textur och backslicks 
på catwalken. Hos Tom Ford 
användes en hel del gel för att få 
den polerade, glansiga looken.”
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Kristen Stewart bär upp en 
vågad klippning och färg.

Dejan Cekanovic, 
frisör Björn Axén

Garren, medgrundare R+Co Tvärklippt page. 

Caroline Östlund, 
grundare Intercoiffure 
Eriksson&Robach
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Soft balayage.

Militärinspirerad fade-klippning.

Homan Taghizadeh, 
grundare Sharper of 
Sweden Barbershop


