
Fästningsråd för extradelar

Allmänråd för fästande av extradelar:
Pröva först extradelen utan lim, forma om du vill genom att klippa. Bred lim både på 
huden och på extredelen. Tryck ytorna mot varandra tills delen tar tag. Låt torka, om du 
vill kan du jämna ut kanterna med ärrvax eller med ett lager lim (Till det här kan du 
använda också det eventuellt i paketet medföljda latexet). Maskera som du tycker. Ta 
bort extradelen genom att dra milt loss den, med hjälp av en alkoholfuktad topz-pinne 
och fett. Torka loss det kvarblivna limmet från huden med alkohol.

Lösögonfransars fästningsråd

Individuella ögonfransar:
Droppa lite lim på t.ex. folie. Låt syresättas enligt limmets anvisningar. Doppa 
knoppändan av franstofsen i limmet och placera det bland dina egna ögonfransar, vid 
roten. Vänta en stund att ögonfransen tar tag i dina egna ögonfransar. Du kan vid det 
här skedet innan limmet satt sig ännu lätt med fingertopparna justera deras riktning. Låt 
torka enligt limmets anvisningar.

Ögonfransband:
Ta fransbandet ur förpackningen, och testplantera dem vid dina egna ögonfransars 
rötter utan lim. Du kan vid behov förkorta bandet med sax, eller böja varsamt det rundare 
med hjälp av fingrarna. Lägg ett tunt limsträck på fransbandet och låt syresättas enligt 
limmets anvisningar. Placera bandet vid dina egna ögonfransars rötter och pressa fast 
från inre ögonvrån till yttre. Fäst vrårna extra noga. Om fransbandet glider eller ”sprötar” 
är där antingen för lite lim eller så har du inte låtit det syresättas tillräckligt länge. Ta då 
loss fransbandet och försök igen. Låt limmet torka i lugn och ro, undvik att blinka 
onödigt då det torkar.

Skillnaderna på lim:
Vanligt ögonfranslim (mjölklim) kommer bort med sminkborttagningsmedel. 
Permanentlim tas bort med babyolja eller borttagningsmedel.
När man fäster med mjölklim, fästs ögonfransarna till sist, ovanpå makeupen.
När man fäster med permanentlim, fäst de på rent öga enligt instruktionerna.

Borttagning av ögonfransar:
De som är fästa med mjölklim kan dras bort varsamt från yttre mot inre vrån. De som är 
fästa med permanentlim får inte dras bort, utan bör tas bort enligt tillhörande 
borttagningsråd.
Ta bort lim från huden med hjälp av sminkborttagningsmedel och från fransbandet 
genom att plocka bort det. Förvara de borttagna fransbanden i sin förpackning 
placerade i rätt form för nästa användningsgång. Gnugga aldrig ögonen då 
lösögonfransarna är på plats. Precis som vanliga ögonfransar, kan individuella 
lösögonfransar också svedas. Undvik öppen låga eller direkt hetta.

   punanaamio.fi


