Kriterier Gesällprov
Barberare

GESÄLLPROV
BARBERARE

Det färdiga resultatet, moment 1–5, ska innan provets start beskrivas med strukturteckning, skiss/ritning,
skriftligt eller med bild. Alla moment ska utföras på herrmodell.
Moment 4,5 & 6 kan inte utföras på samma modell. Det ska vara ny skäggmodell för varje skägg/rakmoment
Du ska själv ta med modeller, verktyg, produkter samt handdukar till provdagen.

Moment 1a

Klippning, klassisk (med vågföning)
Det ska skapas en kort klassisk frisyr med finish, gradering från 0 mm i nacken och rena markeringar runt
öron och nacke ner mot halsen. Det ska vara ett jämnt flyt i klippningen från sidor, nacke och upp mot
hjässan. Klippningen ska utföras med sax och/eller kniv. Vid behov ska effilering göras med kniv eller
effileringssax.
Allt hår ska klippas/kortas av minst 2 cm.
Klippning och vågföning (moment 1a och 1b) ska utföras på samma modell.
Tillåtna verktyg: sax, kniv, effileringssax
Ej tillåtna verktyg: klippmaskin/trimmer
Betyg: A - F
Tid: 45 min

Moment 1b

Vågföning
Håret ska formas till minst 5 c-rörelser och visa tydlig djup och volym.
C-rörelserna kan vara fördelade 2+3 (på var sida av eventuell bena).
Vågorna ska vara hållbara vid kamning och bedöms i torrt tillstånd.
Tillåtna verktyg: fön, kam, borste, clips, hårnät (clips får ej användas vid informning).
Valfria stylingprodukter
Betyg: A - F
Tid: 30 min

Moment 2

Maskinklippning med styling
Det ska skapas en frisyr där klippmaskin ska användas vid sidor och nacke. Klippningen ska vara från 0 mm
vid ansats i nacken. Håret ovanför kronlinjen ska vara längre och får klippas med sax eller kniv.
Allt hår ska klippas/kortas av minst 2 cm.
Styling
Valfri styling anpassad till frisyren
Tillåtna verktyg: klippmaskin/trimmer, sax, kniv, effileringssax
Betyg: A – F
Tid: 45 min
Frisörföretagarna
Dalagatan 7
Box 626
10132 Stockholm
Växel 08-87 04 30
utbildning@frisor.se

Moment 3

Klippning, halvlång med styling
Det ska skapas en halvlång frisyr där håret i det färdiga resultatet ska vara minst tre cm långt (eller längre) vid
sidor och nacke. Håret får dock inte vara längre än till axlarna.
Frisyren ska innehålla minst 2 olika klippsätt.
Allt hår ska klippas/kortas av minst 2 cm.
.
Styling
Valfri styling anpassad till frisyren
Tillåtna verktyg: valfritt
Betyg: A – F
Tid: 45 min

Moment 4

Skäggklippning/trimning
Det ska klippas ett väl format kort helskägg med rena knivmarkeringar.
Skägget ska vara anpassat efter modellens ansiktsform. Inga stylingprodukter får användas.
Utgångsläget ska vara väl igenvuxet, minst 1 cm längre än slutresultatet och utan färdiga markeringar.
Tillåtna verktyg: valfritt
Betyg: A – F
Tid: 45 min

Moment 5

Skäggskulptering
Ett längre helskägg ska skulpteras och anpassas till modellens ansiktsform.
Slutresultatet ska vara i en längd på minst 5 cm vid hakpartiet och ha rena markeringar.
Utgångsläget ska vara väl igenvuxet, märkbart längre än resultatet och utan färdiga markeringar.
Tillåtna verktyg: valfritt
Betyg: A – F
Tid: 45 min
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Moment 6

Rakning
Det ska göras en rakning med kniv och ett slutresultat där minst 75 % av ytan ska vara helt slätrakad och utan
svullnad eller hudirritation. Resterande 25 % ska också vara rakat men där får det finnas en viss strävhet med
hänsyn till känsliga områden.
Utgångsläget ska vara en jämn skäggstubb över hela ytan.
Tillåtna verktyg: endast rakkniv med utbytbara skär/blad
Betyg: A – F
Tid: 45 min

Moment 7

Skriftlig uppgift, rakning
Teoretisk kunskap kring hud, hygien och smittorisk vid hudnära arbeten.
Med hjälp av din erfarenhet som barberare ska du steg för steg noga beskriva/skriva ner hur du arbetar när du
rakar en kund med kniv.
Betyg: godkänd/icke godkänd
Tid: 30 min

Pris gesällprov barberare: 3 500 kr/inkl. moms

Betygssystemet A-F
För godkänt gesällprov (betyg D) krävs att du klarar minst 3 av 6 bedömningskriterier per moment

Antal +/6+ 05+ 14+ 23+ 32+ 41+ 5-

Betyg
A
B
C
D
E
F

Uppdaterad 2022.01.14

Frisörföretagarna
Dalagatan 7
Box 626
10132 Stockholm
Växel 08-87 04 30
utbildning@frisor.se

