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Gör det själv – bruduppsättning

Romantisk brud
Svårighetsgrad: Lätt
Tid: ca 1 timme
Kostnad: ca 750–800 kr hos frisör

1. Spraya hela håret med en mjuk spray. Den gör 
att lockarna fäster bättre och skyddar håret mot 
den varma locktången. 
2. Dela upp håret och locka det från nacken och 
uppåt. 
3. Tupera överhåret för att bygga upp volymen på 
huvudet. Nåla för att fästa frisyren. Avsluta med 
att spraya hela håret med hård spray som fixerar 
och gör att lockarna håller längre.

Omslag och detta uppslag
Smink: Face Stockholm, Örebro, av Åsa Andrén
Frisyr: Therese Acar, Salong People, Örebro
Text: Anja Källstedt
Foto: Lars Eriksson
Modell: Anna Kubel
Halsband: ca 7 995 kr, Hallbergs Guld
Örhängen: ca 5 995 kr, Hallbergs Guld



Gör det själv – bruduppsättning

Klassisk brud
Svårighetsgrad: Avancerad 
Tid: ca 1,5 timme
Kostnad: ca 1 200 kr hos frisör

1. Börja med att lägga mousse i för att få stadga 
och tuperar därefter hela håret. 
2. Dela upp håret och börja i mitten bakifrån 
och jobba uppåt så att du bygger upp volymen 
underifrån. Knyt ihop hårslingor som en kedja av 
små och runda öglor. Därefter gör du sidorna och 
sist luggen. 
3. Fäst frisyren med hårnålar och fixera med en 
hård spray.

Detta uppslag
Smink: Face Stockholm, Örebro, av Lina Andersson 
Frisyr: Therese Acar, Salong People, Örebro
Text: Anja Källstedt
Foto: Lars Eriksson
Modell: Julia Johansson
Örhängen: ca 5 995 kr, Hallbergs Guld
Halsband: privat





frisyrgalleri

Salong Kammarn, Stockholm
Frisyr och foto: Rosie 

Brogren
www.rosies.se

Salong Moda, Karlstad
Frisyr: Ramadan Ibrahim, 
Zeinad Ibrahim
Foto: Iahia Ibrahim
www.salongmoda.se

Av Anja Källstedt

Salong Glamour, Ronneby
Frisyr och make up: 

Salong Glamour
Foto: Magnus Amilon

Salong Kammarn, Stockholm
Frisyr och foto: Rosie Brogren

www.rosies.se

Salong Glamour, 
Ronneby
Frisyr och make up: 
Salong Glamour
Foto: Magnus Amilon

Bröllopsbutiken White night, 
Örebro
Frisyr: Amy Dam, Maria 
Garabetian
Foto: Markus Ekegren
www.jmgraphic.se

Se fler bilder: www.brollopsguiden.se/gallery/

Frisyr: Ulrika Nilsson, Matrix
Foto: Åsa Pelli



Hultmark daCapo, 
Skövde
Frisyr och foto: Marlen 
daCapo

Ovan och t.h: Bröllopsbutiken White night, Örebro
Frisyr: Amy Dam, Maria Garabetian

Foto: Markus Ekegren
www.jmgraphic.se

Salong Moda, Karlstad
Frisyr: Ramadan Ibrahim, Zeinad Ibrahim
Foto: Iahia Ibrahim
www.salongmoda.se Bröllopsbutiken White night, Örebro

Frisyr: Amy Dam, Maria Garabetian
Foto: Markus Ekegren
www.jmgraphic.se

Modell: Hannah Graaf
Frisyr: Ulrika Nilsson, Matrix
Foto: Åsa Pelli

Frisyr: Ulrika Nilsson, 
Matrix
Foto: Åsa Pelli

Frisyr: Ulrika Nilsson, Matrix
Foto: Åsa Pelli



3 populäraste
brudfrisyrerna
just nu enligt Bobby:

1. Utsläppt och naturligt, med en mindre detalj.
2. Uppsatt med en detalj – blomma eller liknande.

3. Uppsatt i en mer kunglig stil med en vacker tiara.

Bobby Oduncu jobbar på frisörsalongen 
BOBBYS HÅRSTUDIO på Drottninggatan 81 
i Stockholm.



Bobbys bästa tips till blivande brudar:
- Sätt på dig bröllopsklänningen hos frisören och inte efteråt! Mån-
ga väljer att byta om senare, men din frisyr kan förstöras när du 
drar kläderna över huvudet.
- Det underlättar för frisören om du har med dig bilder på brudfri-
syrer du gillar om du vill ha något liknande. 
- Om du inte vet vilken detalj du vill ha i håret kan du testa olika 
varianter på en provuppsättning hos din frisör. Överdriv inte utan 
tänk på att less is more när det gäller detaljer.
- Om du ska färga håret till bröllopet bör du fundera över om fär-
gen kommer att se naturlig ut på dig. Om inte är det bättre att avstå 
då du kommer att ångra dig när du några år senare ser tillbaka 
på dina bröllopsbilder.
- Hjälp din blivande man med färger som matchar din klänning och 
tänk på att din frisyr ska passa hans längd. Om brudgummen är 
lika lång ska bruden inte ha en hög uppsättning som gör att hon 
blir längre än honom.
- Om du har en blomma i din bruduppsättning, spraya lite hårspray 
på den för att hålla bladen på plats.
- Glöm inte sminket! Många satsar oerhört mycket på frisyren och 
glömmer makeupen. Jag tycker inte att man ska sminka sig själv till 
bröllopet utan låta ett proffs göra det.
- Glöm inte att ha kul! Den här dagen kommer inte tillbaka så njut 
ordentligt av familj, vänner och varandra på denna vackra dag! 

Tips från kändis-
frisören Bobby
Det är mycket att tänka på när man ska välja sin brudfrisyr. Ska man ha upp-
satt eller utsläppt? Blommor eller tiara? Sveriges egen kändisfrisör Bobby 
Oduncu har svaret på allt. Här ger han sina bästa tips för att du ska hitta rätt 
i djungeln av bruduppsättningar.

Vilka är trenderna inom brudfrisyrmodet 
just nu?
— Det som gäller nu och även under 2010 är 
utsläppt hår med naturliga lockar. Att ha en 
massa krimskrams i håret är inte en hit; man 
ska hålla det stilrent och enkelt.
Vilka färger är det som gäller nu och i höst?
— Färgerna ska gå i varma toner av bruna och 
guldiga nyanser. Gyllenbrunt med lite effekter 
är underbart, oskyldigt och vackert i samman-
hanget bröllop. Blont hår är alltid fint, men får 
inte vara färgat utan i form av slingor som ser 
så naturliga ut som möjligt. Jag tycker själv om 
när man framhäver det naturliga och tonar ned 
det extrema som var mer trendigt för några år 
sedan.
Vilken är din personliga favorit bland brud-
frisyrer? 
— Jag tycker om när håret är uppsatt med en 
levande detalj. Med rätt uppsättning kan man 
fånga den unika kombinationen som passar 
varje kvinna. Personligen tycker jag bäst om 
blommor som detalj i en bruduppsättning. Välj 
en vit blomma eller en som passar bröllopste-
mat. Var noga med att blomman är nyplockad 
så att den håller sig vacker hela dagen.
Vet du någon kändis som har gift sig vars 
brudfrisyr du gillade?
— Att kändisar gifter sig glamoröst är allmänt 
känt men tyvärr är deras val av frisyrer antingen 
tråkiga eller alldeles för extrema för oss vanliga 
människor. Ett brudpar som dock var otroligt 
snygga var David och Victoria Beckham. Hon 

valde en mer vågad look med tiara. Riktigt sny-
gga var de tillsammans och inte minst David! 
Om man har kort hår ska man ha det med en 
tiara, likt Victoria Beckham.
Vad får man inte ha enligt dig när det gäller 
brudfrisyrer?
— Något som är absolut förbjudet är färgat 
löshår i skrikiga färger! I allmänhet ska man 
inte överdriva med detaljer som exempelvis en 
mängd små blommor som döljer din uppsät-
tning eller en stor tiara om du inte klarar av att 
bära den.
Vad kostar det att göra en brudfrisyr hos dig?
— Från 2 500 kronor och då ingår även en 
provkonsultation.

Text Anja Källstedt



Att smycka 
håret med
Av Anja Källstedt

Hårspänne med vita blommor ca 79 kr.
Accessoarshopen.se

Litet blomspänne ca 49 kr.
Accessoarshopen.se

Tiara, Löjtnantshjärta ca 490 kr.
Wedshop.se (Made by Kirsto)

Diadem, Lavish design, ca 755 kr.
Jewel.se

Vacker “edvardiansk” 
hårkam med fjäril. Gjord 
efter hårkammen som 
Rose hade i håret i filmen 
Titanic. Ca 599 kr.
Kyssjohanna.se

Hårspänne ca 195 kr, Made by love.
stockholmdesigncenter.com



Vit strassfjäril ca 159 kr.
Accessoarshopen.se

Spänne med pärlor och strass ca 129 kr. 
Accessoarshopen.se

Diadem ca 69 kr.
Aldora.se

Hårspänne ca 195 kr, Made by love.
stockholmdesigncenter.com

Krona, Vårglöd ca 550 kr.
Wedshop.se (Made by Kirsto)

Rosa spännen, ca 25 kr 
för det med en ros, 29 kr 
resp. 45 kr för de större.
Littleprincess.se

Hårspänne ca 195 kr, Made by love.
stockholmdesigncenter.com

Hårspänne ca 195 kr, 
Made by love.
stockholmdesign-
center.com





Bas
Steg 1: Lägg en primer över hela ansiktet, för 
att sminket ska få fäste.
Steg 2: Mineralpuder över hela ansiktet, har 
som effekt att både jämna ut och matta ned. 
Eftersom ett mineralpuder gör båda delarna, 
behövs inte något ytterligare puder!
Steg 3: Lägg en concealer under ögonen. Helst 
en ganska lätt, flytande concealer så att den inte 
är för kraftig och istället lägger sig i veck under 
ögonen.
Steg 4: Lägg ett lager puderskydd under 
ögonen, detta för att efteråt kunna borsta av 
sminkrester utan att förstöra basen under.

Ögon
Steg 1: Lägg en så kallad Eyefix över hela ögon-
locket. Detta får skuggorna att sitta bättre och 
får fram färgerna i skuggorna bra. 
Steg 2: Lägg en skugga mitt på ögat. Denna 
ska vara mellanfärgen av sammanlagt tre olika 
skuggor. Sudda skuggan uppåt och utåt så att 
den blir mjuk. Vi använde FACE Stockholm 
pearl shadow nr.36.
Steg 3: Markera med en mörkare skugga, längst 

med fransraden. Vi använde FACE Stockholm 
pearl shadow nr.26.
Steg 4: I ögonvrån markerar du med skim-
mer för att ljusa upp och lyfta ögat. Sudda ut 
skimret över locket.
Steg 5: Lägg en highlighter under ögat. Detta 
lyfter brynet och ger sminkningen en helhet. 
Steg 6: Fyll i ögonbrynet med en brynskugga.
Steg 7: Lägg en eyeliner med en platt pensel 
som gör linjen mjuk men samtidigt mark-
erande. 
Steg 8: Avsluta med att lägga mascara på både 
de övre och undre fransarna.

Kinder och läppar
Steg 1: Lägg en rosa rouge mitt på kindbenet 
och tona bakåt. 
Steg 2: En mjukgörande bas med vitamin-E på 
läpparna för att tona ned den naturliga färgen.
Steg 3: Måla med läppenna, runt läppkon-
turen och fyll även i inuti.
Steg 4: Avsluta med ett läppstift i samma färg 
som pennan.

- Gör det själv -

Brudsminkning

Detta uppslag
Smink: Face Stockholm, Örebro, av Åsa Andrén. Frisyr: Therese Acar, Salong People, Örebro. Modell: Anna Kubel.

Text och foto Anja Källstedt




