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FORORD.
jeg til dette mit første samlede Værk har valgt den teore
tiske Behandling af Parykmagerfaget, er dette begrundet i min
Formening, at dette Fag var det første, der burde belyses, og hvor
ved mit Arbejde ikke alene vilde komme Dame-, men ogsaa Herre
frisørerne tilgode.
Det har været mig en Glæde at modtage Tilslutning fra „De
danske Provinsers Barber- og Frisørforening“, idet denne Forening
har antaget Bogen til Brug for Foreningens Fagskoler, og jeg beder
hermed Bestyrelsen modtage min Tak for denne Anerkendelse. Jeg
udtaler tillige mine bedste Ønsker om, at Bogen maa blive en
nyttig, brugbar og letforstaaelig Vejleder ikke alene for Fagets Ung
dom, men ogsaa for dets viderekomne.
Samtidig retter jeg en Tak til min mangeaarige Medhjælper,
Hr. J. Henriksen, for hans store Arbejde, at billedlægge mine An
skuelser i de af ham tegnede Illustrationer.
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Ribe, i Marts 1916.
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HAARET
danner det vigtigste Arbejdsmateriale for Parykmageren.
Ligesom det er en absolut Nødvendighed for Snedkeren, Skræderen og Skomageren henholdsvis at lære Træet, Stoffet og Læderet
at kende, saaledes er det ogsaa af største Betydning for Parykma
geren at kende de forskellige Haarsorter. Færdigheden i at fremstille
en Fletning eller en Paryk giver ingen Berettigelse til at kalde sig
Fagmand, thi den tekniske Færdighed, som der fordres til at fabri
kere ovennævnte Arbejder, forlanger nærmest en øvet Haand, hvor
imod Bedømmelsen og Tilretningen af Materialet fordrer betydelig
større Kendskab, Forstand og Beregning, saafremt Resultatet skal
være lønnende og indbringende.
Det er ikke let at værdsætte eller at bedømme Haaret, der an
vendes i vort Fag, til dets rette Værdi og da netop Varekendskabet
staar langt tilbage selv overfor det allernødvendigste, staar dette
Spørgsmaal „Haarets Beskaffenhed og dets Værdi“ nærmest som en
lukket Bog. Med „Billigheden“ er der intet at gøre, naar Brugbar
heden skal tages i Betragtning, thi det nytter f. Eks. ikke at anvende
„Eksport-Haar“ i Stedet for „Prima-Haar“, dertil er Forskellen for
stor.
Derfor maa enhver Frisør søge at tilegne sig alle de nødvendige
Haarkendskaber som det er muligt, for at han kan være Herre over
Materialets Bedømmelse og derved med Rette kalde sig „Fagmand“.

H

a a r et

AFKLIPPEDE HAAR
Det fra det kvindelige Hovede (thi kun saadanne kan komme i
Betragtning) afklippede Haar, der forsigtigt ombindes med en Snor
og saaledes danner et Bundt, kalder man „raa Snithaar“, der under
samme Benævnelse fremkommer paa Markedet.
Haarklipning i Handelsøjemed er en egen Forretning, som vi
herhjemme kun kender lidet til. Den drives mest af Jøder som
Bierhverv til deres „Husering“. Fra Hus til Hus, fra Landsby til
Landsby vandrer disse „Schakre-Jøder“ rundt om i de forskellige
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Lande, det være paa de russiske Stepper, som langs Ebroflodens
rindende Vande i Spanien, i Bretagne og ved Adriaterhavet, overalt
møder man denne spekulerende Handelsmand, rig paa Talegaver,
men fattig som en Kirkerotte. Ved Hjælp af brogede Tørklæder,
Smykkegenstande, Mønter, der forlængst er ude af Kurs og meget
andet bytter han disse Varer for at erhverve Retten til at afklippe
en af de „landlige Skønheders“ smukke Haar. Med nogle faa Træk
med Kammen deler han Haaret i en Krans og det midterste Haar
parti fjernes med Saksen.
Fra „Afklipperens“ Haand gaar Haaret derefter til „Opkøberen“,
som forsigtig gør Varen mere indbringende ved en prompte Sorte
ring og Udbedring af „Bundtet“. Særlig Ombindingen spiller en
meget stor Rolle, for ikke at der skal gaa for mange Haar tabt. Alle
rede i „Bundtet“ bydes der et Holdepunkt for Bestemmelsen af
Haaret, med Hensyn til dets Oprindelse, hvilket har stor Betydning
for Bedømmelsen af Kvalitet og Pris.
Ret naturligt er det en Hovedopgave for Opkøberen at faa Haa
ret i en saa smuk Stand som mulig og allerede her begynder Uær
ligheden, thi ved Hjælp af en lille Børste paasmøres mørkt Fedt,
ved hvilken Behandling de tarveligere Haar skjules, samtidig med
at Vægten forøges.
Haarhandelen er forøvrigt meget gammel og kan føres tilbage til
den begyndende kristelige Tidsalder, da Romerne afklippede Slav
indernes Haar og særlig saadanne med blonde og røde Farver, som
blev solgte til Haaropkøbere.
Bøhmen, Galizien, Kärnthen og Steiermark staar højest m. H. t.
Haar-Leverancen og alle Haar fra disse Egne træder i Handelen som
„Böhmiske Haar“. Ligeledes fra Rusland eksporteres store Mængder
af Haar, men disse er 30 40 pCt. billigere end bøhmiske Haar.
Et overfladisk Blik er ikke tilstrækkeligt til at skelne Forskellen,
hvorimod man ved Hjælp af Fingerspidserne let føler denne. Hoved
oplagspladsen for bøhmiske og østrigske Haar er i en Landsby nær
ved Pragh, hvorimod de russiske Haar særlig eksporteres fra Varschau.

AFREDTE HAAR
Ved afredt Haar forstaas saadanne Haar som for det meste er
uddøde ved Haarløget, og som derfor meget let lader sig løsrive
ved Kæmningen. Det enkelte Haar kendetegnes ved, at der ved
„Hoved“-Roden befinder sig en lille hvid Knold, som er en Rest
af Haarskeden.
Bortset fra den mindre Handel med „Afredt Haar“, som er os
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alle bekendt, bevæger en gros Handelen sig med afredte Haar om
trent paa samme Maade som ved de afklippede Haar, nemlig gen
nem Samlere, Opkøbere og en gros Handlere. Som størst Producent
paa Markedet staar Kina.
.
Blandt europæiske Lande har Italien og Bøhmen størst Betyd
ning, men tillige de fattige Bjærgegne i Tyskland, hvor de kvinde
lige Indvaanere leverer et meget stort Kontingent. Italien leverer
den største Del af dens Produktion, som iøvrigt præpareres paa Ste
det, under Navnet „Remishaar“ eller italienske Haar.
For ganske faa Aar siden tog man næsten ingen Hensyn til af
redte Haar, men Tiderne har belært os, og det afredte Haar staar
nu i en betydelig højere Værdi end tidligere. Dog maa dertil føjes
at kun gennem den rigtige Præparation, der forøvrigt kun kan ud
føres ved større Partier Haar, faar det afredte Haar den rette Værdi!
Derfor gør man klogest i at gemme det opkøbte Haar, og først naar
man har et passende Kvantum, begynder man paa Præpareringen.
Paa Markedet fremtræder afredt Haar paa forskellig Maade, men
hyppigst som uheglet Vare pakket i smaa Sække eller som heglede
Bundter sorteret efter Farve, hvilken sidste er den mest kendte.
Bearbejdelsen af afredte Haar i dets raa Tilstand maa man ikke
overlade til ukyndig Behandling; thi derved opnaas ikke det rigtige
Resultat, hverken med Hensyn til Længder eller Farver, da stærkt
sammenfiltrede Haarpartier ofte rives med al for stærk Kraft, hvor
ved de længste Haar brister. Ligeledes fordrer Sorteringen af de
forskellige Farver et godt og øvet Øje.

KINESERHAAR
De afredte kinesiske Haar, som i uhyre Mængder oversvømmer
Markedet, er de daarligste Haar af samtlige Kvaliteter og tjener nær
mest til Fremstilling af Haararbejder i anden og tredie Kvalitet. Det
enkelte kinesiske Haar er grovt og stærkt, men lidet modstandsdygtig;
det angribes meget let i Syre og bliver sprød, saa at det til bedre
Haararbejder er fuldstændig ubrugeligt. Det anvendes derfor i præ
pareret Tilstand — Eksporthaar — kun til daarlige Haararbejder
eller til Forfalskning ved bedre Haar. Forsøger man at anvende det
til bedre Haararbejder, vil Resultatet snart vise sig, thi efter kort
Tids Forløb bliver Eksporthaar endnu grovere og stivere end op
rindelig, ligesaavel som det ejheller lader sig behandle med Krølle
jern. Det importeres til alle større Søhavne, særlig til Marseille og
Hamborg; det ankommer heglet i smaa Bundter og forpakket i Kister.
Afklippede Kineserhaar findes ikke paa Markedet.
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REMISHAAR
Som før nævnt kommer det fra Italien færdig præparerede Haar
i Handelen under Navnet Remishaar (udtales Remi-). Ordet henvi
ser til en daarligere Kvalitet (lat: re-misceo = blande). Da dets Ind
førelse begyndte i Firserne, tog man lidet Hensyn til det, og det
fremkom som Regel blandet med Kineserhaar, hvilket var en ypper
lig Vare for Rusland, da det i Farve var særlig egnet for de israelit
iske Kvinder i Rusland, der af rituelle Grunde bar Parykker. Imid
lertid er Remishaar ad Aare bleven en efterspurgt Artikel og dens
Udførelse fra Italien er steget ganske enormt.

EKSPORTHAAR
Eksporthaar, Pariserhaar, Pariser-Eksporthaar omfatter alle Fa
brikater, hvis Farve er fremstillet ad kunstig Vej, det være Haar
der er farvet mørkere, eller Haar der er blegede eller farvet lysere
end dets oprindelige Nuance. Til Fremstilling af „Eksporthaar“ an
vendes næsten udelukkende Kineserhaar, og begrundet paa de store
kemiske Processer Haaret gennemgaar, kan man med nogen Ret
kalde Eksporthaar for kunstige Haar. Modstandskraften, Farvens
Holdbarhed og Haarets Elasticitet er for Størstedelen forsvunden ved
den rigelige Anvendelse af Kemikalier og Syrer. Det eneste man har
opnaaet er brugbare Farver og næppe nok dette, thi det gælder kun
for en kort Tid. Den kunstige Farve forsvinder som oftest, og den
rødlige Tone, som Blegeprocessen har fremkaldt, viser sig atter snart.
Derfor maa endnu engang absolut fraraades at anvende Eksporthaar
til bedre Haararbejder.
Handelen med Eksporthaar har taget et kæmpemæssigt Opsving.
Der fremstilles i Frankrig, Tyskland og Østrig flere tusinde Centner
Eksporthaar, som finder Anvendelse hele den civilicerede Verden over.
De bedre Kvaliteter indenfor Eksporthaar er de saakaldte „Pa
riser Haar“, hvilke er noget højere i Værdi, eftersom det anvendte
Raamateriale — europæiske Haar — i dets Holdbarhed ikke lider
saa meget som Kineserhaar. Russiske afklippede Haar saavel som
Remishaar anvendes ligeledes til Eksporthaar, men træder da som
Regel frem paa Markedet under Betegnelsen „Decoloré“.

VÆRKTØJET
tjener til at trække og melere Haarene, uden dette Værk
tøj vil det være umuligt at gøre Haarmaterialet brugbart. Den
bestaar af et langagtigt, firkantet Brædt, overtrukket med Zinkblik,
hvori er indsat en Mængde lange Metaltraade, der løber sylespidse
opefter. Størrelsen af Hegler er meget forskellig og varierer fra 18
—60 cm. Heglen bliver ved Hjælp af Skruer fastgjort til Arbejds
bordet og hører disse Skruer ligeledes med til vort Værktøj. Til vi
dere Behandling af Haaret hører Kardæsken, der tjener til at fast
holde mindre Haarpartier. Den enkelte Kardæske er lavet af et
kvadratformet Stykke Læder, hvori er indsat smaa Hager af Metaltraad, betydelig kortere end Heglestifterne. For at give Haarene i
Kardæskerne et fastere Leje, lægger man et Stykke Bly eller en
Sten paa Kardæskernes Overflade, idet det samtidigt her maa til
føjes, at der altid maa anvendes to Kardæsker, der sammenlægges.
Heglen og Kardæsken følger os ved det meste Arbejde, dels til
at glattte og melere og dels til at rodvende og trække Haarene, i
det hele taget to Stykker Værktøj, som vi selv om Haarene er i
brugbar Stand, intet Øjeblik maa eller kan undvære. Mangen en
Begynder har ofte maattet bøde for den Skødesløshed at lade de til
Brug færdige Haar ligge løse rundt omkring paa Arbejdsbordet,
hvorfor det maa betones, at Hegle og Kardæsker stadig maa følge
os, at de rodvendte Haar ikke blandes, men at Rod og Spids sta
dig holdes til den rigtige Side, hvilket man kun kan opnaa ved An
vendelse af de to ovennævnte Stykker Værktøj.
Den øvede Fagmand vil til enhver Tid, i det mindste ved glatte
Haar, kunne skelne Rod og Spids fra hinanden, dels ved Hjælp
af Følelsen og dels ved Hjælp af Øjet; thi stryger man med Haanden
fra Haarets Spidser op imod Roden, saa føles Haaret ru, medens
det den modsatte Vej føles blødt og glat. Holder man Rødderne
og Spidserne ved Dagslys imod hinanden, vil man snart kunne
skelne Forskellen, da Spidserne ved ufarvet Haar er lysere, hvor
imod de ved farvet Haar er mørkere. Som sidste, men ogsaa sikeg l en
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reste, Middel benytter Fagmanden sig af det almindelig kendte, at
tage et lille Bundt Haar mellem Pege- og Tommelfinger, og da at
bevæge disse to Fingre paa samme Maade, som man tæller F enge
stykker. Efter nogen Bevægelse træder Rødderne frem, medens
Spidserne viger tilbage. Dog fordrer dette ogsaa lidt Øvelse, og
Begynderen maa ikke al Tid forlade sig paa denne Fremgangsmaade,
men han gør bedst i lige fra Begyndelsen nøje at passe paa, at
Haarene ikke forbyttes.
Haaret bliver altid lagt i Kardæsken, saaledes at de smaa Hager
viser modsat den Retning, man trækker Haarene, saa at de ved
Trækning yder en vis Modstand. Kardæskernes Behandling maa
være meget omhyggelig, at de ikke udsættes for Slag eller for stærkt
Tryk, da de smaa Hager let bøjes, og Kardæskerne derved bliver
ubrugbare. Dette er en Fejl, som mangfoldige Kolleger begaar til
Skade for sig selv, men til Gavn for Kardæskfabrikanten. Ved An
skaffelse af Kardæsken gælder det om, kun at holde sig til prima
Varer, hvilke er let kendelig ved de stærke Læderdele. Jo tættere
de smaa Hager sidder, desto varigere er Kardæsken.
Trenserammen tjener til at udspænde 2, 3, 4 og flere Traade,
som er nødvendig til Arbejdets Udførelse for at give Haarene et
fast Hold. Man kalder dette for at trense. Da Trensen bliver lavet
meget forskellig er Trenserammen indrettet, saa den kan opfylde de
forskellige Krav. Den bestaar af to Skruer af Træ eller Jærn, som
bliver skruet paa Arbejdsbordet i den-ønskede Afstand (for det me
ste 8090 cm), i Skruerne er der to Huller, hvori Trensestokkene
anbringes. I sidstnævnte er der endvidere en Række smaa Huller,
hvori Hvirvlerne (Rullerne), hvorpaa der omvikles Traad eller Silke,
indsættes.
Yderligere maa man have en Gnidderhegle, der tjener til at fjerne
Gnidderne (Hovedluslæg), som ofte foraarsager Haarpræparatøren
mange Ærgrelser, idet mangt et kostbart Haarmateriale forringes i
dets Værdi, naar Gnidderne skal fjernes. Gnidderne fjernes paa
følgende Maade: Man tager et lille Haarparti og trækker dette fra
Spidsen gennem Gnidderheglen. Ofte gaar Haaret over paa det Sted,
hvor Gnidderen befinder sig, men dette Tab kan ikke komme i Be
tragtning. Man fortsætter Parti for Parti og maa stedse have Opmærk
somheden henvendt paa Arbejdet og nøje paase, at Haarpartiet ikke
lægges bort før alle Gnidderne er fjernede. Ligeledes kan man an
vende Gnidderheglen til Rodvending af Haarene, der foregaar paa den
Maade, at Haaret ligeledes i smaa Partier trækkes helt igennem til
Roden, der, begrundet paa dennes Tykkelse, vanskeligere gaar gen-
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nem Heglen. Ved ikke at holde for fast om Haarpartiet, vil Haarene
nu ved Roden blive siddende fast i Heglen, medens de øvrige Haar
lettere gaar igennem. Naar ikke flere Haar af Haarpartiet bliver sid
dende, vender man dette om og foretager det samme — altsaa fra
den anden Ende af Haarpartiet. Man har da til Slut samtlige Haar
siddende fast ved Roden i Heglen.
Foruden ovennævnte Værktøj, maa Parykmageren være i Besid
delse af følgende: Montérhammer, Montértang, Synaale, Fingerbøl
og Naalefanger, Cirkel og Centimetermaal, samt Pressejærn og Kor
delmaskine og til Slut Parykhoveder, hvilke sidste nærmest skal
være normale Parykhoveder, da disse tjener til Fremstilling af re
gulære Parykker.

PARYKHOVEDET
Det vigtigste Værktøj for Parykmageren er Parykhovedet, hvil
ket — ifølge dets Navn — tjener til Fremstilling af Parykker. Af
Parykhovedets Form og dets Størrelser afhænger hele Arbejdets
Fuldførelse med Hensyn til Pasningen. Foruden til denne Anven
delse er Parykhovedet ogsaa uundværlig til Fremstilling af mange
andre Haararbejder, saasom Toupets, Chignoner, Pandefrisurer, Haarunderlag m. m. Ligeledes finder det Anvendelse ved Frisering af
de forskellige færdig Haararbejder, og man benytter ikke saa sjæl
den dertil Parykhoveder, der er overtrukket med Stof, hvilket dog
. ikke nærmere skal forklares under denne Rubrik.
De almindelig anvendte Parykhoveder fremstilles af Træ paa
særlige Specialfabriker. For ca. 40 Aar siden kunde man kun
faa Parykhoveder fra Paris, indtil en tysk Drejermester Thiele, som
efter at have studeret Fabrikationen i Paris begyndte en Fabrik i
Leipzig. Efter faa Aars Forløb opstod der snart tiere og flere Fa
briker. Der hører dog til denne Fabrikation bestemte tekniske For
kundskaber som Fabrikanten maa være i Besiddelse af, thi vi kan
sikkert være enige om, at mange af de Parykhoveder, der findes i
Handelen, ikke alle er lige brugbare.
Paa Fagskolerne bør altid først og fremmest undervises i, hvor
ledes Parykhovederne skal være beskafne for at tilfredsstille vore
Krav, og hvorledes Hovederne skal paaklistres Papir og i det hele
taget omdannes saaledes, at det kommer til at være en tro Gengi
velse af Originalen. Kun derved kan man opnaa et virkeligt fint
Arbejde.

PRÆPARERINGEN AF DET AFREDTE
HAAR
høje Pris for Haar i Forening med den almindelige daarlige
Forretningsgang har bragt mange Kolleger paa den Tanke, igen
mere at vende sig til Præparation af afredt Haar. I Frisørforretningernes Vinduer ser man derfor
stadig disse smaa Skilte dukke frem,
paa hvilke man læser, at afredt Haar
købes. Dette Arbejde med Præpa
reringen er i Almindelighed ikke me
get yndet af Frisøren, trods det, at
det betaler sig; vi behøver blot for
at blive overbeviste om Fordelen ved
Afb. 1.
dette, at gøre en Sam
menligning med det
købte præparerede
Haar og Udbyttet af
det opkøbte afredte
Haar. For det sidst
nævnte betaler man
gennemsnitlig 1 a 2
Øre pr. gr. Det er
altsaa en betydelig Dif
ference, som den for
tjente Arbejdsløn frem
stiller. Denne Fortje
neste burde vi derfor
ikke lade gaa fra os,
men derimod søge at
gøre det endnu mere
Afb. 2.
indbringende, ved at
opfordre Damerne til at samle og sælge deres afredte Haar til os.
Vi maa tillige give dem Anvisning paa, hvorledes saadant Haar bør
behandles og opbevares. Først og fremmest maa man gøre Damerne
en

D

opmærksom paa, at det Haar, der tages af Kammen og Børsten,
ikke maa, som det desværre ofte gøres, vikles fast om Fingeren, da
det derved filtrer sammen og som Følge deraf sønderrives ved Præ
parationen. Vi
vilde ved den
ne Behand
ling af det af
redte Haar faa
mange korte,
men
ingen
lange, og som
vi ved, er de
lange jo især
kostbare. Til
dets Opbeva
ring maa man
ikke vælge en
Papirs- eller
Lærredspose,
eller
aaben
Beholder, i
Afb. 3.
den sidste bliver Haaret støvet, i den førstnævnte trykkes det sam
men og bliver filtret. Det bedste er en rummelig Æske med Laag,
hvori det kan ligge frit.
I en stor Skaal
eller Spand læg
ger man det
spredte Haar og
overhælder det
med en dertil
passendeMængde Benzin. Det
er fejl at spare
paa Benzinen,
thi efter Brugen
Afb. 4.
kan man hælde
det tilbage paa en Flaske og lade det roligt staa indtil alt Smuds
har lagt sig paa Bunden, da hælder man det forsigtigt af og kan
bruge det flere Gange. Haaret vaskes godt ud deri og trykkes af,
hvorefter det hænges op, for at Vædsken kan fordampe. Man vil
blive forbavset ved at se, hvor meget Smuds der paa denne Maade
Haandbog i Haararbejde.

2
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fjernes, og hvor let Haaret bliver efter denne Vask, det beholder
sin Blødhed og lader fyldigere. Det er derfor overflødigt at kreppe
det, naar det skal forarbejdes til en Fletning. Det er tillige en me
get hurtig Rensningsproces, kun enkelte Minutter, Fedt og Snavs er
fjernet og Haaret samtidig desinficeret. Den ringe Udgift for Ben
zinen maa man ikke tage i Betragtning i Modsætning til de Fordele,
man høster deraf. Rodvendingen gaar lettere fra Haanden og man
faar meget mere langt Haar end uden denne Vask, der spares altsaa Tid og vindes Materiale. Ellers gaar Rodvendingen for sig som
sædvanlig. Først løsner man Haaret fra hinanden ved at pille det
løst fra hinanden, og hegler det derefter forsigtigt gennem Heglen.
Hermed begynder man al Tid ved de yderste Spidser, for ikke at
sønderrive Haarene. Hvert Parti bliver heglet saa længe, indtil der
ikke er mere brugeligt Materiale i Haanden. For at Haarene kan
glide godt igennem og saa vidt muligt ikke sønderrives, indfedter
man af og til Tænderne i Heglen
med hvid Paratinolie ved Hjælp af
en Børste. Er alt Haar heglet glat,
bliver det trukket i Længder, for
derefter at lægge det samlede Haar
imellem to Kardæsker, og trækker
det derefter stump. Dernæst bliver
Haaret lagt om, saaledes at den
stumptrukne Side ligger i Kardæ
Afb. 5.
sken. Man fasthæfter nu ved Siden af denne og i Retning af Haa
rene et Centimetermaal paa Bordet, hvorefter de længste Haar bli
ver trukket ud fra de yderste Spidser, indtil de øvrige kun er 10
cm korte, hvilket let lader sig kontrollere efter Maalet. Til Aftrækningen benytter man bedst en stump Kniv. Efter hver Længdes
Aftrækning skubber man stadig Kardæsken 10 cm fremefter. Paa
denne Maade deler man samtidig Haaret i 10 cm Længder. Der
efter følger den vigtigste Fremgangsmaade, nemlig den egentlige
Rodvending, det vil sige, Adskillelsen af Haarets Hoveder og
Spidser.
Efter at det afredte Haar er blevet tilstrækkeligt renset i Benzin
paa den Maade, jeg har beskrevet, kan man rodvende det efter Tør
ringen. Enhver Kollega bør kende den Fremgangsmaade, man an
vender dertil, for derigennem at faa saa gode Haar som muligt.
Fremgangsmaaden er følgende: Haarene bliver holdt ved Spid
sen og trukket igennem Tommel- og Pegefingeren. Spidserne af
Haarene gaar derved tilbage og Hovederne beholder man imellem
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Fingrene. Alle Rodvendingsapparater eller Maskiner, der rodvender
Haaret i tørret Tilstand, beror paa dette System. Det simpleste
Rodvendingsapparat er en Kam med lige Ryg. Det godt stumptrukne Haar bliver ved Brugen af denne lagt paa et Bord i smaa
Partier, derefter sætter man Ryggen af Kammen paa, nogle Centi
meter fra Hovederne (se Afb. 1) og skubber den saa længe frem
og tilbage, indtil Spidserne har trukket sig tilbage. Denne Tilbagegaaen af Haarene foregaar begrundet paa dets anatomiske Beskaffen
hed. Haarets øverste Hornlag bestaar nemlig af Skæl, der er lej
rede over hinanden, lignende som Tagsten. Paa Grund af disse
Skæls gensidige Gnidning, skubber Haarene sig da efter den mod
satte Retning.
Er Haare
nes Spidser nu
skubbede til
bage, saa tager
man Hoveder
ne med Haan
den og skub
ber dem endnu
mere
tilbage
med Kammen
(se Afb. 2). De
Partier, der er
blevensaaledes
behandlet, bli
ver lagt med Enderne i en Kardæske, saaledes at kun Hovederne
hænger ud (se Afb. 3). Man kan dog ogsaa lægge Haaret i en lang
Hegle og en anden sat tværs over denne (se samme Afb.). Begge
Heglerne saa vel som Kardæsken maa frem for alt ligge fast paa
hinanden. Enten lægger man en anden Hegle paa den forreste,
eller man sætter en Kam ind, som vi kan se paa Afbildning 4, for
at holde Spidserne fast tilbage. Derefter bliver Hovederne aftruk
ket med Fingerspidserne eller ved Hjælp af en kort, stump Kniv
(se Afbildning 4). Hovederne kender man let paa den hvide Knop,
der findes paa Enden af hvert Haar, der ofte antages for at være
Roden, men i Virkeligheden er det Popillen. Denne lille Knop,
der sidder paa Enden af Haaret, er i Reglen lysere og mattere end
den øvrige Haardel, og indeholder mindre Farvestof end Spidsen.
Naar vi ser, der ikke er flere Hoveder, eller Haaret er aftrukket
ind til Heglen, bliver dette taget ud. Herefter hegler man Haar2*
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strengene endnu lidt igennem og trækker nu de tiloversblevne Haar
ud fra den anden Side. Er Haaret godt rodvendt fra Begyndelsen,
vil der nu paa denne Side (altsaa den modsatte Side) kun findes
Hoveder. Foretager man'en Prøve ved Spidserne af Haaret, fore
kommer det ofte, at der endnu findes enkelte Hoveder. — Skal
Haaret rodvendes rigtig fint, trækker man det først stump ved Spid
serne og lader det derefter i smaa Partier gaa igennem Rodvendingsapparatet (se Afb. 5). Haarenes Hoveder bliver hængende
imellem disse Naale. Dette Apparat kan man naturligvis benytte
straks ved Rodvendingens Begyndelse.
Jeg vil med det samme henvise til Rodvendingen med Sæbe
vand, der al Tid bliver brugt til Haar, der ikke er rensede med
Benzin. Her staar Rodvendingen for det meste i Forbindelse med
Haarets Vask. Ogsaa
hertil bliver Haaret
trukket stump i enkelte
Længder. Hertil hol
der man først hvert
Haarparti fast ved Ho
vederne og skyller og
trykker disse godt ud
i varmt Sæbe- eller
Sodavand. Efter dette
Afb. 8.
omfatter man Haaret
omtrent 10 cm fra Hovederne og skyller det ud for at faa det godt
gennemrenset. Tilsidst gnider man det godt sæbede Haar, som
man holder i venstre Haand, med højre Haands Flade, saaledes at
det hviler imellem denne og venstre Haands Pegefinger (se Afb. 6).
Vil man gøre det rigtig grundigt, kan man ogsaa bruge en kort
Haarbørste, som vises paa Afb. 7. Paa denne Maade er man i
Stand til i kort Tid at rense og rodvende en større Mængde afredt
Haar. Nogen yderligere Forklaring er her unødvendig, da Resul
tatet af Rodvendingen straks viser sig. Efter Rodvendingen skylles
Haaret godt i rent Vand, for at fjerne mulige Sæberester. Naar det
er tørt, trækker man det af paa den før beskrevne Maade.
Har man rodvendt Haaret godt efter den Metode, bliver det
trukket stump, dog kun de, der ikke behøver yderligere Præpara
tion. Hermed menes særlig de lange Haar, der senere forarbejdes
til Fletninger, eller de fine blonde, og frem for alt den askeblonde
Farve, i det hele taget alle de Haar, man ikke bleger eller farver
og som man opbevarer i deres nuværende Tilstand, i Længden va-
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rierende med 5 cm forskellige Længder. Denne trækken stump gør
man bedst i at udføre saaledes, at man lægger Haaret med dets
Hovedender i to Hegler, der sættes over hinanden og Spidserne
holdt ved Hjælp af Kardæsken. Ved større Mængder eller korte
Haar anvender man kun Kardæsken, eller man lægger det Haar,
der skal aftrækkes, i Papir og presser det sammen i Heglen. For
at Heglen vedvarende kan holde sig ren, gør man bedst i, før man
bruger den, at banke et Stykke Papir ned i den med en Børste;
dette kan man senere meget let tage bort og med dette alt Støv og
Smuds. Er Haaret trukket godt stump, ombindes hver Længde og
Farve med en Snor. For at faa et rigtig fast Knippe af Haar, som
ikke løsner sig, kan man binde det paa en særegen Maade. Man
lægger Snoren, som det er synlig paa Afb. 8, i Retning af Haarene
omtrent 5 cm lang,
dobbelt og slynger
derefter den ene Ende
omtrent 3 cm neden
for Hovedet om den /
anden Ende saavel A
som omkring Haaret. I
Efter at man har om- \
viklet det en 10—12 \
Gange, ved et lille s
Parti Haar er 5—6
Gange tilstrækkeligt, ।
stikker man den ene
Afb. 9.
Afb. 10.
Ende af Snoren, man
har omviklet, gennem den dannede Løkke (se Afb. 9). Derefter
trækker man den ovenfc fremstaaende Snor saa menet til. at Løkken er skjult under den omviklede Snor (se Afb. 10).
Men alt Haaret er dog ikke færdigt til videre Forbrug. Den
største Del af det korte Haar bliver nu krusede, medens de lange
Haar enten farves eller bleges. Næsten alle Kineserhaar bliver far
vede, fordi disse for det meste er dyb mørkebrune, næsten sorte.
For at kruse de korte Haar, bliver disse delte i smaa Partier om
trent 4—5 mm i Tykkelse. I en bred Skaal med varmt Vand gør
man disse smaa Dele fuldstændig fugtige qg lægger dem derefter
med Hovederne over Skaalens Rand, saaledes som det er at se paa
Afb. 11. Til Krusning er der endnu en lille Forberedelse at gøre,
som Afb. 12 viser det. Man lægger et tommetykt Brædt, der er
forsynet med et tilsvarende Hul, paa Bordet og skruer det fast med
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Heglens Skrue (se Afb. 12). Man kan ogsaa simpelthen bore et
Hul i Arbejdsbordet. Igennem dette trækker man en meget stærk,
dobbelt sammenlagt Snor, og for at den ikke skal glide igennem
slaar man en stærk Knude ovenover Brædtet eller lægger et lille
Stykke Træ ind imel
lem Snoren (se Afb.
12). Det bekvemme
ste er naturligvis et
Trædebrædt (se Afb.
16), men man kan og
saa nøjes med at bin
de Snoren sammen
Afb. il.
saa langt nede, at man
kan sætte Spidsen af Foden ind i Slyngen og dermed trykke den ned.
Til at vikle Haaret op^paa bruger man omtrent 10 cm lange
Stave af Glas, afskallede Pilegrene eller drejede af Træ i den Form,
som Afb. 13 fremstiller. Disse 3 Slags Stave har hver deres sær
lige Fortrin. De smaa Glasstave er hele og haarde. Paa Grund
af den sidste Egenskab bevarer de stadig deres runde og lige Form,
medens de ved at være hule, hurtigere gennemvarmer Haaret ved
Kogningen, saavelsom ved Tør
ringen. De smaa Pilestave udvi
der sig ved Kogningen og udøver
derved endnu et særegent Tryk.
Ligeledes antager de ved længere
Brug den Facon, der er vist i Af
bildning 13, som de, der er drej
ede af Træ, har fra Begyndelsen.
Men denne Facon er ogsaa nød
vendig, thi derved faar man en
bedre Opvikling selv af længere
Haar. Begrundet paa, at de er
tykkere ved Siderne, faar ogsaa
de sidst opviklede Haarender et
Afb. 12.
fastere Hold ved Siderne. Jo tyn
Krusningen og desto min
dere Stavene er, desto skarpere o
dre Bølger.
Nu tager man et af de vaade Haarpartier ud af Skaalen og
lægger det med den ene Ende i Løkken, som let foregaar ved at
løfte Foden og derefter at hæve Snoren op af Hullet. Ved at træde
kraftigt ned, spænder man saaledes Snoren til og holder Haaret fast

23
(se Afb. 12 og 16). Herefter bliver Spidserne af Haaret lagt paa et
lille Stykke Papir af Størrelse paa omtrent 5 til 5 cm og paa dette
en af Vinkelpindene (se Afb. 17), hvorefter baade Papir og Haar
rulles omkring denne, idet man
drejer Vikkelpinden opefter (se
Afb. 16). Herved maa man med
al Kraft trække Haaret fast til,
at det ligger fuldstændig haardt
om Træet. Er man naaet til
omtrent 5 cm fra Snorene, bli
ver der skubbet et Stykke Pa
pir, 6 til 7 cm bredt og 10 cm
langt, ind imellem det endnu
indspændte og allerede opviklede Haar (se Afb. 18). Der
næst gør man endnu nogle Om
drejninger, lader nu Haaret gli
de ud af Snoren, idet man hæ
ver Foden og vikler Haarhove
derne tilligemed Papiret fuld
stændig op med Haanden. Afb.
14 viser et saadant Haar
parti taget af Snoren. Er
Papiret tilsidst drejet
heraf, binder man det
fast med nogle Omdrej
ninger med hvidt Bom
uldsgarn (se Afb. 15).
Man bør aldrig anvende
andet end hvidt Papir.
Ved Krusningen maa
der kun bruges lyst Pa
pir, men det bedste at
bruge er klorfri Silke
papir.
Nu vikler man Haaret
op, alt efter hvad det
senere skal anvendes til,
Afb. 16.
enten med Hovedet først eller Spidserne, da den Del af Haaret,
der ligger nærmest Viklepinden, nemlig altid bliver kruset mindre
end det yderste. Det Haar, der er viklet op fra Spidserne, bliver
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brugt til Pandekrøller, Krøller og ondulerede Krølledele. Men vil
man benytte sidstnævnte til Frisetter, Transformationer, Bølgeskil
ninger osv., er det bedst, at begynde med Opviklingen ved Hove
det. Der fremstilles derved de mest holdbare Bølger paa det Sted,
der ligger nærmest Monturen,
altsaa der, hvor det er mest nød
vendigt.
Ved Friseringen er de glat
udløbne Spidser behageligere
end de krusede, thi disse for
styrrer kun. Et langt Haar kan
man selvfølgelig ikke spænde
ind i Snoren med dets yderste
Spidser, da alle Haarene ikke
kommer med og de kortere
eventuelt vil falde ud eller ikke
blive tilstrækkeligt krusede.
Afb- 17Derfor spænder man først
denne Passée ind i Midten. Er Haarene nu saa vidt opviklede,
bliver Snoren løsnet og Spidsen derefter befæstet. Meget langt Haar
bliver ogsaa kruset, naar man ruller det op over hinanden, ikke
som en Uhrfjeder, men (efter at Haarpartiet først bliver drejet om
sig selv) viklet op ved Siden af hinanden som en Springfjeder.
Derved faar det fra Begyndelsen til Enden en regelmæssig Bølgning.
Naar alt Haar er oprullet, bli
ver det kogt.
Bliver Haarene kruset i for
skellige Længder og Farver,
da binder man med en Snor
hvert Parti sammen for sig til
et Bundt, før det koges. Her
ved undgaas der en Forveks
ling af Haarene, især da disse
ikke er saa lette at skelne fra
hinanden i kruset Tilstand.
Viklingens Kogning ialmindelig
Afb. 18.
Vand giver ingen særlig hold
bar Krusning. Men Erfaringerne har lært os, at Alkalier er i Stand
til delvis at opløse Horn, med hvilket Haaret, som vi ved, er me
get beslægtet. Derfor maa man tilsætte Vandet en Smule Soda eller
Boraks (til hver Liter Vand 3 til 6 gr tilligemed 2 gr Glycerin) for
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at give Haaret en vis Glans og Smidighed. Sodaens Mængde maa
rette sig efter det Haars Stivhed, som skal kruses, altsaa maa der
mere til brunt og sort Haar. Herved maa man ogsaa tage i Be
tragtning, at Soda har Indflydelse paa Haarets Farve, det er svagt
blegende saavel som ætsende; Farven forsvinder af matte askeblonde
Haar og de faar en rødlig Tone. Derfor benytter man Boraks i
Stedet for Soda til lyse, sarte Haar. Sidstnævnte er kun af en
Trediedel saa stærk ætsende Virkning som det førstnævnte, og som
Følge deraf bliver Virkningen ogsaa kun til den samme Mængde
Vand en Trediedel stærkere end med Soda. Det er rigtigst kun at
bruge 2 gr Boraks, dersom det er fine, sarte, muligen lysblonde
eller helt hvide Haar. Tidsrummet for Kogningen kan man derfor
gennemsnitlig regne til 2 Timer, men forhøje den til 3 Timer; me
dens dette foregaar, maa Vandet stadig staa over Haarene. Saa snart
noget er fordampet, føjer man kogende Vand til, for at det ikke
skal gaa af Kog.
Alle disse Omstændigheder angaar kun Naturhaar. Farvede
eller blegede Haar kruser man ikke; det kogende Sodavand vil en
ten tage Farven eller fuldstændig ødelægge Haaret. Men selv me
get blondt, blødt Naturhaar kan blive fuldstændig ubrugeligt ved at
koge for længe eller med en for stærk Opløsning. Det bliver skørt,
kreppet og gaar i Stykker under Heglingen, undertiden ogsaa alle
rede medens det vikles af Pindene. Ved hvide blegede Haar maa
man være forsigtig. Saadanne Haar maa i det hele taget ikke ko
ges, de vil ellers blive fuldstændig glatte. Den Slags Haar vikler
man, op medens det er vaadt, med hvidt Silkepapir paa absolut propre,
udkogte Træstokke eller Glasrør og tørrer det ved almindelig Varme.
Hvide Naturhaar faar meget let et gulligt Skær ved Kogningen og
ved at tørres i en varm Ovn. Men man har dog ogsaa hvide Na
turhaar med gulligt Skær, som godt kan anvendes til forskellige
Arbejder. For at fjerne dette Skær, kan Haarene blaaes lidt. Mel
lemnuancen imellem disse blaalige og gullige Haar fremstiller man
derefter ved at blande begge Schatteringer. Den efterfølgende Tør
ring erstatter Kogningen. Det nytter derfor ikke at lade Haaret
tørre i Luften, men det maa ske i en Ovn, hvor Varmen fordamper
Vandet. Denne Tørringsproces varer flere Timer. Først naar de
enkelte Viklinger knitrer, idet man trækker dem med Haanden, og
Stokken uden Besvær lader sig dreje, er Tørringen endt. Derefter
vikler man de enkelte Strenge af Stokken, fjerner Papiret og ruller
nu igen Haaret i omtrent samme Form, som det havde paa Stok
ken. Var Haaret viklet fra Spidsen ind til Hovedet, da bliver det
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igen viklet saaledes op, og denne Form holdes det i ved Hjælp af
en Knappenaal (Croquignolles). Der er ogsaa andet Haar, der kan
hænge i Spiraler. Haaret bliver ogsaa ofte lagt i Bølger med Fin
geren; derved faar det den Krusning, som Frisure forcée har, som
er i Handelen og som fremstilles i Fabrikerne ved Hjælp af en
dertil formet varm Porcellænsplade. Haar, der en Gang er kruset,
lader sig lægge i Krøller eller Bølger, ligesom man ønsker det.
Holdbarheden i den Skikkelse, der en Gang er givet det, afhænger
tilligemed Præparationen ogsaa af Haarets naturlige Form. Ved et
af Naturen glat, stridt Haar vil selv den mest energiske Præpara
tion ikke faa Krusningen til at være stadig holdbar. Endnu mindre
holdbar er Krusningen ved de blonde og hvide Haar, fordi disse
under Fremgangsmaaden maa behandles meget forsigtig. De Haar,
der bedst egner sig til Krusning, er de, der af Naturen er let bøl
gede.

HAARARBEJDE I ALMINDELIGHED.
KREPP.
første praktiske Arbejde, som Lærlingen bliver sat til, er
Fremstillingen af Krepp. Til Udførelsen af dette Stykke Ar
bejde paaskrues Trenseapparatet. Paa to af Hvirvlerne oprulles
noget svært graat Sejlgarn, og begge Ender af dette befæstes paa den
ene Trense
stoks Knap
(se Afb. 1 a),
medens de
to Hvirvler
sættes ind i
den anden
Trensestoks
Huller, b.
Begge Traadene bliver
nu forbund
ne ved to
Knuder, c, i
en Afstand
af ca. 3 cm fra Trensestokken, hvorefter Traadene strammes, i hvor
stærk en Grad kan ikke bestemt opgives, men dog ikke for stramt,
da Arbejdets Udførelse derved hæmmes, og Fingrene let bliver
ømme; ej heller for slapt, da Kreppen ellers bliver løs. I alle Til
fælde maa bemærkes, at begge Traadene maa være lige stramme.
Den Forbindelse, der ved Knuden c er opstaaet, kaldes Forslaget,
og har vi altsaa i dette Tilfælde gjort to Forslag. Man kan gøre et,
to, tre og undertiden fire Forslag, og sker dette altid paa den Maade,
at den ene Hvirvel udtages af Trensestokken og med højre Haand
føres hen til Stedet, hvor Forslagene skal gøres. Hvirvlen føres da
over den eller de udspændte Traade, og man slaar en almindelig
Knude. Ved de paafølgende Forslag maa man paase, at det ene
Forslag kommer til at ligge tæt op mod det andet.
et
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Det til Krepp bestemte Haar, hvilket kan have en hvilken som
helst Længde, som Regel fra 15 30 cm, bliver lagt ind i Heglen,
da der jo skal anvendes større Mængder Haar, og Kardæsken der
til ikke egner sig saa godt. Med Tommel- og Pegefingeren og med
Langfingeren som Støtte trækker man Passé’en (en Del Haar) ud
af Heglen og fatter det med de samme Fingre paa venstre Haand,
medens man sætter Haaret forfra ind mellem Trenserammens Traade,
ladende Begyndelsen af Haarene staa ca. 2 cm. op over den øver
ste Traad (se Afb. 2) og skubbes saa tæt ind mod Forslaget som
muligt, saaledes at den øverste Traad bliver til Syne foran. Nu fø
res det lange Haar videre, medens man holder Begyndelseslaget
fast mellem venstre Haands Tommel- og Pegefinger, bag om den
underste Traad, derefter ind mellem Traadene, tagende Begyndel
sen (de 2 cm Haar) med sig, fører det videre op over øverste Traad,
bag om denne, derfra igennem og fortsætter saaledes som Tegnin
gen viser. Til Slut skubbes det hele godt og kraftigt hen mod For
slaget. Passé’ens yderste Ende gør man bedst i at lade være utrenset for at kunne forene denne
med den ny Passé. Paa denne
Maade opnaar man et ensartet
Krus saavel ved Begyndelsen som
ved Slutningen, og man maa passe
- paa ikke at faa for tynde Passé’er.
En Gennemsnitstykkelse af ca. 6
Afb. 2.
mm giver en god Normalkrepp,
Udelukket er det ikke, at man ogsaa har Brug for tyndere Krepp,
og man maa da holde disse forskellige Kreppsorter hver for sig.
Til bedre Krepp anvender man kun gode Haar, da daarlige Kvali
teter ikke holder sig i Krusningen. Pariser-Frisørerne anvender
ofte prima Haar til Fabrikation af Krepp.
Er Lærlingen godt inde i Trensning af Krepp og kan udføre
dette pænt og propert med den tilbørlige Hurtighed, begynder han
med Fremstilling af Trenser til Fletninger, som nærmere skal blive
behandlet i det efterfølgende.

FORSKELLIGE TRENSER.
De forskellige Trensers Forarbejdelse maa rette sig efter, til
hvilket Haararbejde Trensen skal anvendes, hvorfor disse bliver
forarbejdet paa^forskellig Maade, dels tæt og dels langtrukkent, fint
eller grovt, paa to eller tre og i Undtagelsestilfælde paa fire Traade.
Ved Trensningen maa man især lægge Mærke til, at Passé’erne
-.1 «Hl*! UH

— 29 —

bliver trukne rigtig stumpt af Heglen eller Kardæsken, i modsat
Fald vil Hovedet af Passé’erne let springe ud imellem Traadene,
det holder ikke, og som Følge deraf lader Haarene sig let trække
ud og gaar derfor tabt ved Gennemkæmningen. Ligeledes bliver
Forarbejdelsen meget mere besværlig af en daarlig lavet Trense, thi
mindre behageligt er det, naar man ved hvert Sting er nødsaget til
at opfange de fremstaaende Haar, hvorved Syarbejdet ikke alene
bliver grimt, men ogsaa uholdbart.
Derfor gælder følgende Grundregler for Trensningen: Regel
mæssig Tykkelse af Passé’erne, kort, stumpt Hoved og at trække
og skubbe dem lige fast til hinanden, thi kun paa denne Maade
kan man forarbejde en fin og holdbar Trense. Endvidere maa man
lægge Mærke til ved Trensningen, at Traad-Materialet svarer til
Haararbejdets Beskaffenhed. Til fine Trenser anvender man fint
Silke eller Traad, der maa være af samme Styrke, som der i For
hold fordres til en grovere Trense, ellers vil Traadene hyppig springe,
hvilket foraarsager Tab af Tid og Haarmateriale, ligeledes faar man
derved en Trense, som man paa Grund af sin Uholdbarhed bliver
misfornøjet med, og ofte ser man sig nødsaget til at lave den om
igen. En Kordel, hvis Trense er sønderrevet, og af den Grund er
knyttet sammen igen, vil sjælden være saa holdbar, som en saadan, hvis Trense har været fejlfri, tilmed er en Knude i Trensen
en Hindring ved Kordlingen, eftersom den er til Hinder for, at
Trensen ved Omdrejningen lader sig trække. Derfor lønner det
sig, i Fald Tiden tillader det, igen at adskille den sønderrevne
Trense og lave en ny. Ved Parykker og fine Trenser danner disse
Knuder de samme Hindringer, thi bortset fra de sammenknyttede
Steders fastere Indsyning, vil man ofte kunne spore Haararbejdets
uheldige Lapperi. Trods al Paapassenhed og Forsigtighed lader det
sig aldrig helt undgaa at sønderrive Traadene; men man maa da paa den
hensigtsmæssigste Maade forstaa at sammenknytte saadanne Steder.
Er en Traad itu, tager man den tilsvarende Hvirvel ud af Stok
ken, fastgør Enden af Traaden paa den venstre Stoks Knap, fører
Traaden hen over den itubrudte Traad og slaar en Knude — paa
samme Maade som Begyndelses-Slaget — saa tæt op imod Trensen
som muligt og fastgør Hvirvlen derefter paa dens oprindelige Plads
i højre Stok. En saadan Knude gaar sjælden op igen, det eneste
skulde være, dersom et Haar har slynget sig med ind, hvorved
Knuden forhindres i at slutte fast og derved bliver uholdbar. —
Man gør rigtigst i ikke straks at afklippe Traadene efter Sammen
knytningen, men derimod først efter en 10 til 12 Passé’er.
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Naar Traaden 2 erstattes med en M etal-Blomstertraad, anvendes
samme Trense til Karréarbejder, f. Eks. Krøllechignoner.
Før man begynder at trense stærke Trenser, bør man aldrig
undlade at bestryge Traadene med Voks; derved bliver de mere
glatte, gaar ikke saa let i Stykker

—1 og
mæssige Grunde fordrer naturlig"
vis, at Traadens Kvalitet svarer
f
til det Arbejde, der skal udføres.
*
*
Man trenser derfor i de fleste TilAfb. 1. Almindelig enkelt Trense for fælde en dyr Fletning paa Stærk
Fletninger, Haarunderlag, Bukler o. lign. snke (Korde |. e|| er Knaphulssilke),
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hvorimod man anvender Traad til en billigere Fletning; dette gør
man egentlig ogsaa til en finere Trense, naar man kan opnaa at faa
Traad af tilbørlig Styrke.
Den enkelte, men dog tæt slaaede Trenses Formaal er faa et
bestemt Kvantum Haar fastgjort
__ __ y
paa en mindre Strækning, hvor 
imod den dobbelte Indslaaning
< >
i
s l
9
af samme Kvantum Haar udgør
S
en større Strækning.
g
---Jeg vil nu gøre mig Umage
/
%

i /

1 | 1

-^3

for gennem billedlige Fremstil2. Aim. dobbelt Trense for Fletninger,
linger at forklare de forskellige
Parykker, billigere Toupets ’er o. lign.
Slags Trenser og begynder med den mest brugelige, som bliver ud 
ført paa tre Traade. -— Trensen (se Afb. 1) er slaaet enkelt, hvor 
ved Passé ’erne sidder ind til hinanden i snæver Rækkefølge. Afb.
2 viser os den dobbelt slaaede Trense. Den samme Trense, kun med
den Forskel, at den midtersteTraad
bestaar af en udglødet Blomstertraad, hvorved Trensen bliver stiv
og bøjelig; anvendes ligeledes til
Karréarbejder, f. Eks. til Krølle 
chignoner. I Afb. 3 ser vi en
Fremstilling af den tyske Dæk 
Afb. 3. Aim. Dæktrense for Fletninger,
ved hvilken Hovedet
yderste Trense for Haarunderlag, Pa  trense,
rykker o. lign.
staar isoleret ned efter, medens
Afb. 4 udviser den engelske Dæktrense, udført paa to Traade, hvor 
ved Hovedet afsondre sig til Siden. Ihvorvel denne Trense gælder
for at være den fineste og tætteste, er dens Udførelse dog den
simpleste; thi, som det kan ses, bliver Passé ’erne slynget to Gange
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og Sammenholdet er udelukkende en Følge af, at det bliver skubbet
saa tæt sammen.
Vi har endnu Trenserne, ved hvilke Indslaaningen bliver ud
ført paa to forskellige Maader, som f. Eks. til Fletningsdele. Det
er at anbefale at trense Begyndelsen af Trensen, som jeg har an
vist den i Afb. 4, i en Længde af 6—8 cm, idet denne Dæktrense
omslutter det øverste af Fletningen saavel som Øjet; thi
herved opnaar man en betyde
lig bedre Afslutning.
(Fremstilling af Fletninger vil
i det efterfølgende nærmere bli Af b. 4. Engel.sk Dæktrense til finere Haararbejder — anvendes sjældnere.
ve forklaret mere nøjagtigt.)
Særlig ved Juletid bliver ofte stillet det Spørgsmaal: „Hvorledes
trenser man Dukkeskilninger?“ Denne Besvarelse vil vist sætte
mange endogsaa ældre Kolleger i Forlegenhed, som egentlig ikke
er saa forunderligt, da denne Skilning, hovedsagelig bliver lavet i
Fabriker. Som det er synligt paa Afb. 5, bliver Rammen spænd:
med fire Traade, medens en
femte, en hvid Forslagstraad,
hænger frit ned. Naar de sæd
vanlige Forslag er gjort, sker
dette med den hvide Traad over
2. Den første Passée bliver
slaaet foran 4 og 3 — ført bag
ved 2, derfra trukken foran og
Af b. 5. Skilningstrense for Dukkeparykker. lagt over 1 foran 2, derefter
trukken bag 3 og igen trukken foran 4, derefter følger Slaget med
den hvide Traad over 3. Den anden Passée begynder fra oven
foran 1 og 2, gaar da bag 3, derefter foran 4, nu bag 2 til foran 1,
Slaget med den hvide Traad gaar over 2. Naar man saaledes fort
sætter Trensningen, staar Hovederne ind efter, og det hvide Forslag
fremhæver Skilningen.

HAARFLETNINGER.
Fi&tningen er unægtelig et af de vigtigste Haararbejder for vor
Handel og bliver derfor mest forarbejdet. Den er næppe Moden
underkastet, selv om den ogsaa bliver ignoreret af denne, og de
kære Damer, hvad enten de er unge eller gamle, fornemme eller
ringe, kan nu en Gang ikke undvære den. Af den Grund er Flet
ningen blevet en gangbar Artikel. Ligemeget om det ved Forar-
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bejdelsen drejer sig om billige eller dyre Fletninger, Grundprincip
pet er det samme; thi det kommer ene og alene an paa, om det
skal være en kortere eller længere Kordel, der saa igen fordrer en
Trense af samme Art.
For det første er Inddelingen af de forskellige Haarlængder af
største Vigtighed, thi det er lige saa uheldigt, naar Dækhaarene gaar
nedenfor i en lang Spids, som naar de er for korte.
Antager vi nu, at der skal forarbejdes en Fletning af Vægt 70
gr og i Længde 60 cm, da vil det være mindre praktisk at frem
stille en saadan Fletning udelukkende af 60 cm langt Haar; thi der
vil derved blive en Difference af 10 cm; derfor er den fremstillet
af’ 50, 55 og 60 cm Længder. Regner man Kordelens Længde til
10 cm, da vil Spidserne komme til at bestaa af forskellige Længder.
Det kunde maaske undgaas derved, at man udtrak Spidserne af det
samlede Haar, saa meget der var nødvendigt til Dækket, men den
bliver herved for stump, og Fletningen vilde, trods dens 70 gr Vægt,
falde uforholdsmæssig tynd ud. Derfor sætter vi Haaret sammen
af følgende Længder: 20 gr, 60 cm til Dækket, dernæst 30 gr, 55
cm og 20 gr, 50 cm, sindstnævnte Længde blandes som Underhaar.
Jeg undgaar selvfølgelig her at anføre Haarenes Kvalitet, da Prisen
jo ikke tages i Betragtning, men det handler udelukkende om en
Fletnings praktiske Sammenstilling.
Vi har nu to Partier Haar, nemlig Dæk og Underhaar, der
hver bliver afvejet i 3 Dele og som i dette Tilfælde anvendes paa
følgende Maade:
1 ydre Dæktrense å 5 gr, der omslutter hele Fletningsarbejdet,
3 Dæktrenser å 5 gr til hver af de 3 Strenge,
3 almindelige Trenser å ca. 17 gr til selve Strengene.
Altsaa herved maa man lægge Mærke til, at den ene Del af det
første Parti Dækhaar maa være 5 gr tungere end de andre to, da
det bliver anvendt til Omvinding af de sammensyede Kordler
(Strenge) saavel som til Øjet. Paa denne Maade danner det en Af
slutning paa det hele, og som Følge deraf maa denne Trense være
5—6 cm længere end de andre.
Nu følger Trensningen, hvortil Rammen maa være spændt med
stærk Traad eller med det saakaldte Korsilke. Man begynder først
med det ydre Dække, hvoraf man trenser en 5-6 cm engelsk
Trense (se Afb. 4, Side 31) eller man vælger den almindelige
Dæktrense (se Afb. 3, Side 30) og fortsætter med Dækket
til selve Strengen (Afb. 3).
Naar dette Haar er forarbejdet,
følger i Tilslutning dertil et Parti af Underhaaret (Afb. 1) paa den
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Maade, at Passéen bliver grovere, Trensen viser sig altsaa konisk.
Begge de efterfølgende Trenser trenses ligeledes fint i Begyndelsen,
men bliver sværere udefter, de bliver dog et Stykke henne (ca. 4—5
cm) udførte med Dobbeltslag (Afb. 2), hvorved den første Trense,
fradraget de 5—6 cm. danner det egentlige Maal for de tre Trenser.
Dersom de enkelte Dele er nøjagtigt afvejede, sker det aldrig, at
Trenserne bliver ulige i Længde, med mindre man har været uagt
som ved Trensningen.
Naar hele Trensen er færdig, varmes et fladt Trykjærn, et
Stykke Papir lægges over selve Trensesnorene og ved Hjælp af
det varme Jærn sammenpresses
Trensen saa flad som mulig, da
den derved bliver tyndere og
ligger bedre paa Kordelbaandet.
Naar de færdige Trenser klippes
af Rammen, maa man erindre, at
Begyndelsestraadene ved hver
Trense maa afklippes saaledes, at
de har en Længde af 4 å 5 cm.
Vi begynder nu med at kordie.
Til de billige Fletninger er de
saakaldte Kordelbaand brugelige
eller ogsaa et almindeligt Eisen
garns Snørebaand, som, uden at
være overdreven stærkt, dog be
sidder en storartet Holdbarhed.
De rigtige Kordelbaand er dog
at foretrække. Ved bedre eller
dyrere Fletninger gør man rigtigst
Afb. 1.
i at anvende Silkelidser, tilmed
da disse kan faas i alle Farver, saaledes at de kan svare til Haaret;
dette er ikke nødvendigt, men det tager sig ubetinget bedre ud. Ved
Trensens Sammensyning maa man iagttage, at Trensen staar vinkel
ret paa Kordelbaandet (se Afb. 1).
I større Forretninger er Benyttelsen af en Kordelmaskine det
fordelagtigste og hurtigste, men man kan ogsaa godt nøjes med den
gennemhullede Trensestok med en Skrue eller en lille Pind.
Ved Kordelmaskiner (se Afb. 1) opvikles Baandet paa Maskinens
Spole, føres igennem Hullet paa Roulettens Sidevæg a, derfra om
bag Spolen, videre igennem Maskinens Centrum for til Slut at ud
munde ved b og hænge ca. 25 cm ud fra Maskinen. Baandet trækHaandbog i Haararbejde.

3
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kes nu fast med venstre Haand, hvorefter Trensen paasyes Kordelbaandet vinkelret. Nu sættes Maskinen i Bevægelse ved at højre
Haand slaar til Svingknobberne i den af Pilen angivne Retning, me
dens venstre Haands Tommel- og Pegefinger fastholder Kordelbaandet og den paasyede Trense c. Ved Maskinens Omdrejninger stram
mes Kordelbaandet, og Trensen vikles nu med højre Haand fast op
omkring Baandet, venstre Haand bestandig holdende Trensen som
Afb. 1 c viser. Ved Opviklingen maa nøje iagttages, at Trensen
ligger fladt og stramt paa Kordelbaandet. Disse Omdrejninger bli
ver saalænge fortsat, indtil man har naaet til Begyndelsen af Tren
sen, hvorefter denne syes godt sammen, og Baandet afklippes om
trent 1 cm derfra. Nu har vi denne Del af Fletningen færdig, de
andre maa have det samme Maal som denne. Den tredie Del (med
den ydre Dæktrense) bliver nu kordiet saa lang, at der bliver en
ca. 5—6 cm Trense tilovers. Paa dette Punkt syes Trensen godt
fast. Den tiloversblevne 5—6 cm Trense skal tjene som Dæktrense
for hele Fletningen. Herefter drejer man Trensen to til tre Gange
om det syede Sted, saaledes at dette dækkes af Haarene. Til den
sidstnævnte Syning bruger man en temmelig lang, dobbelt Silketraad, hvormed man ca. 2 cm omvinder Kordelbaandet og fastgør
da Traaden med nogle Sting. Lidt længere oppe klipper man det
med Silke omvundne Baand af, lægger det om til et Øje og sam
mensyer dette. Kordelbaandet trækkes nu igennem dette Øje og
og fastgøres, for derved at have et fast Hold paa Fletningen. Der
næst vinder man Resten af Trensen om det Sted, hvor Øjet er
samlet, og syer den fast, hvorefter Traaden vindes tæt om Sam
menføjningen, saaledes at denne er fuldstændig dækket. Nu fører
man Traaden gennem Øjet, trækker den ligeledes igennem, hvor
Øjet er samlet (Øjefoden) og syer det fast paa det samme Sted.
Det hele Syarbejde presses fast sammen med Trykjærnet.

Fletning.

For nærmere billedlig at anskueliggøre Fletnings-Fabrikationens
forskellige Stadier viser Afbildningerne paa næste Side os Fletnin
gen fra det Øjeblik, Trensen er paasyet Kordelbaandet, og indtil
den er helt færdig.
Ved den færdige Fletning gælder det, at hverken Trensen eller Kor
delen er at se, thi modsat er et saadant Arbejde ikke fuldkomment,
og man overbeviser sig bedst om Arbejdets Korrekthed ved at tage
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den færdige Fleming og holde den op mod Lyset, og viser det sig,
at Haarene stritter ud fra Kordelen som paa Afb. IH b, da er Ar
bejdet ikke korrekt. Ved det fuldkomne Haararbejde skal Haarene
falde jævnt ned langs Kordelen.
Vægten af
en Fletning
retter sig
selvfølge
lig efter
Længden,
Tykkelsen
ogidethele
efter Flet
ningens
Sammen
stilling.
Ofte er jeg
bleven
forespurgt:
hvor man
ge Gram
Haar an
vender
man til en
Fletning?
Svaretderpaa kan
være me I. Kordelens Begyndelse. II. Kordelens Sammensyning ved DækIII. a. Kordelbaandets Bevikling med Traaden. b. En ikke
get for haarene.
rigtig kordiet Streng. IV. Øjet før Dæktrensen er omviklet. V. Det
færdige Øje med Øjefoden. (Forstørret.)
skelligt, alt
eftersom Fordringerne stilles. Som en Rettesor for enkelte Flet
ninger finder jeg det dog praktisk at opstille forskellige Sammen
stillinger gennem følgende:
10 gr 50 cm Lgd.(Dækhaar) og 30 gr 30 cm(Underhaar)
10 „ 50 „
„ 40 „ 40 „
15 „ 60 „
—
—
„ 45 „ 40 „
Disse tre Opstillinger giverhver en Fletning
med ca. 15—20
cm Kordel, da Trensen skal trækkes rigelig for at faa den fornødne
Længde paa Fletningen. Ønsker man en kortere Kordel, kan man tage:
10 gr 50 cm Lgd. (Dækhaar) og 40 gr 45 cm (Underhaar)
15 „ 60 „
—
—
„ 45 „ 55 „
3*

— 36 —

men i begge Tilfælde maa man trense tykkere og meget tæt og
ligeledes kordie meget tæt.

Dobbelt Snoning.
(Torsade.)

Ved en dobbelt Snoning, der kun bestaar af to Dele (Strenge),
er det givet, at Vægten ikke behøver at være saa stor som ved en
Fletning.
Man trenser, som ved Fletningen, hver enkelt Del for sig, dog
saaledes at der ved den ene Del bliver ca. 3 cm Dæktrense, som
senere vikles om Øjet. Hver Del kordies for sig, hvorefter man
syr de to Strenge sammen for til Slut at danne Øjet paa samme
Maade som ved Fletningen og bevikle dette med den ca. 3 cm Dæk
trense.
Enkelt Snoning.
(Streng.)

Forarbejdelsen deraf ligger i Benævnelsen „enkelt Streng“, idet
det kun er en enkelt Haarstreng, hvorpaa der befinder sig et Øje.
Fremstillingen foregaar paa samme Maade som ved Dobbelt-Snoningens ene Del, nemlig den, hvorpaa Dæktrensen befinder sig.

FLETNINGER AF AFREDT HAAR.
Ovenstaaende Haararbejder handler nærmest om saadanne, hvor
man enten selv er i Besiddelse af eller ogsaa forskaffer sig regu
lært Materiale. Anderledes stiller det sig derimod, naar en Kunde
afleverer afredt Haar og deraf ønsker en Fletning forarbejdet, thi
der afhænger det af, hvilket Resultat, man opnaar ved Udhegling
af Haarene.
Det kan være paa sin Plads paa dette Sted at minde om føl
gende Ubehageligheder, der ofte er forbundne med Haararbejder af
denne Art. Indleverer en Dame afredt Haar til videre Forarbejdelse,
f. Eks. til en Fletning, forlanger vedkommende som Regel en lang
Fletning med kort Kordel. Dette vil være en Umulighed at præ
stere, naar ikke Haarene er derefter, hvorfor den Indbildning ikke
saa sjældent er til Stede, at Damen ikke tror, at den færdige Flet
ning er hendes eget Haar. „Jeg indleverede dog en Mængde Haar,
og der var næsten ingen korte Haar imellem“, siger Damen, „men
denne Fletning er jo kort og med en lang Kordel.“ Ja, hvem ken-
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der ikke dette sædvanlige Udbrud, og det er vanskeligt at overbe
vise vedkommende Dame om, at det virkelig er hendes eget Haar.
Man gør derfor rigtigst i, naar man modtager saadant Haar,
ikke at love Damen noget, men først at hegle Haarene ud og der
efter vise vedkommende Dame det og meddele hende, hvad der
kan blive deraf. Derved dækker man sig for omstaaende Ube
hagelighed.
Forarbejdelsen af en Fletning af afredte Haar foregaar paa den
Maade, at man trækker de længste Haar ud som Dækhaar og blan
der de mindste Haar i Underhaaret eller for at anføre et Eksempel:
Naar de længste Haar er 60 cm lange, benytter man disse som
Dækhaar, og saafremt de øvrige Haar har en Længde af 50—35 cm,
blandes disse Længder sammen. Dækhaarene trenses som den tid
ligere anførte Dæktrense. Underhaarene derimod alt efter Mæng
den deraf, enten med enkelte Slag hele Trensen igennem eller Halv
delen med dobbelte Slag.
En Ting maa her atter betones, at selv om en Mængde Kolle
ger er godt tilfreds med Resultatet af Fletningsforarbejdelsen
ikke
rodvendte Haar, da er dette, set fra selv en mindre øvet Fagmands
Standpunkt, absolut forkasteligt. En Fletning skal forarbejdes af
rodvendte Haar, da den modsat bliver pjusket og stadig vil ind
filtre sig.

KREPPRULLER.
Paa Side 28 har jeg beskrevet Fremstillingen af Krepp og vil
nu gaa over til Forfærdigelsen af Kreppruller, til hvilke ca. 10—12
gr Krepp er nødvendig for at opnaa en Rulle paa ca. 28—30 cm.
Man spænder nu Trense
rammen med tre Traade og
trenser saaledes, at Haardelene staar ud i alle Retnin
Afb. 1. Kreppslagene.
ger.
For at opnaa dette
maa Trensningen bestaa af fire forskellige Slag. Det retter sig ef
ter Kreppets Længde, om det skal trenses to eller tre Gange.
Afbildningerne 2, 3, 4 og 5 viser os de forskellige Slag for
Kreppruller.
Efter at have rykket noget Krepp af Snorene hegles det let
igennem og lægges derefter atter ind i Heglen; man tager nu en
Passée Krepp og efter at have slaaet tre Forslag paa Trensetraadene
begynder man første Slag som Afb. 2 udviser, derefter som Afb. 3,
forsætter med Slagene Afb. 4 og 5, for atter at begynde med Slagene
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Afb. 2. Saaledes vedbliver man til den ønskede Længde paa Krepprullen er opnaaet.
At Trensningen ikke foregaar ved Haarets Spidser, men der
imod paa Kreppets Midte, nævnes kun for en Sikkerheds Skyld.
Trense-Kanten kommer altsaa til at ligge indvendig og
danner paa en vis Maade en
Kordel.
Er Rullens Længde opnaaet,
biiversamme (endnu paa Ram
men) udkæmmet og touperet
med en grov Kam, derefter
Afb. 2.
Afb. 3.
afklippet ved begge Ender,
1ste og 2det Slag til kreppruller.
hvorpaa disse sluttelig bliver
syet indefter. Nu bliver Rullen sat i Facon, den indrulles i et Ark
Papir, hvis to Sider bliver sammenknebet som Papillotter. Efter at
en Traad er vunden derom, drejer man det hele nogle Øjeblikke
over en aaben Flamme eller lægger det paa et varmt Sted. Bliver
Papiret bortfjernet efter Af
kølingen, da har Rullen an
taget den lige og ønskede
Form og holder sig saaledes
i lang Tid. Skal Begyndel
sen og Enden løbe lige spids
ud, maa Midten trenses noget
stærkere, hvorpaa det bliver
Afb. 4.
Afb. 5.
touperet til begge Sider. Den
3die og 4de Slag til Kreppruller.
ne Maade at trense paa anbefales ligeledes til Forarbejdelse af Skilnings- og Bukle-Underlag,
som jo ogsaa bliver forlangt.
Ligeledes kan det anbefales at anvende Metal-Blomstertraad til
øverste og nederste Traad, men naar Krepprullen er færdig, maa
begge Enderne af Metalspidserne ombøjes med en Fladtang.

HAARUNDERLAG.
Selv om de høje Forfrisurer ikke er helt moderne, anvendes
Haarunderlag ikke desto mindre endnu. Det er kun de færreste
Damer, der har tilstrækkeligt i deres eget Forhaar, enten fordi det
er ubrugbart paa Grund af en hensynsløs Behandling eller det kan
af Naturen være for tyndt til den høje Frisure. Derfor er man
som oftest nødt til at gribe til Hjælpemidler for at erstatte det Haar,
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der mangler, saaledes at det ikke bliver paafaldende, dels ved at
gøre det fyldigere eller ganske dække det naturlige Haar med en
hel Forfrisure. Om ogsaa en Dame er i Besiddelse af nok saa
meget Haar af hendes eget, vil hun vanskeligt kunne sætte hendes
Forfrisure uden et Støttepunkt, selv om det kun bestaar af en Krepp
rulle. En lignende Rulle eller rettere Underlag, er sikkert tilstræk
kelig kendt blandt Damerne som et udmærket Støttepunkt, og sam
tidig virker det til Haarets Fylde, forsaavidt Vedkommende kan
taale den Varme paa Hovedet, som det afgiver. Til Dække paa et
saadant Underlag fordres der ca. 35 gr Haar af 30—40 cm Længde,
der deles i to lige Dele. Af disse Haar laves der først en engelsk
Trense, der maa have samme Længde som Underlaget, altsaa 25—30 cm. Det øvrige Haar forarbejdes saaledes, at det udgør to groft
trensede Dele af samme Læng
de. Man syer da den anden
Trense over paa den første,
der maa blive siddende i Trense
Rammen, og derefter den en
gelske som Dæktrense. Der
næst bliver det hele (endnu
siddende i Trense-Rammen)
presset godt sammen med Tryk
jernet og Krepprullen syes paa
Dæktrensen. Paa Grund af,
at alt Syarbejdet er udført paa
Trense-Rammen, bliverUnderlaget forholdsmæssig lige.
Haarunderlag med Krepprulle.
Trenserne strækkes, medens
de ved at blive syet i Haanden næsten altid bliver lidt bølgefor
mede.
Man kan ogsaa paa en anden Maade formere Haaret, hvilket
er lettere end det foregaaende. Et IV2 cm bredt Baand, saa langt
som det er nødvendigt, faststiftes paa Træhovedet fra Øre til Øre.
Nu bliver Enderne af Baandet syet i en Spids og hver Ende for
synes med et lille Øje. Vil man give det hele en varig Facon, der
selvfølgelig maa bero paa den Dames Ønske, der skal bruge det,
overtrækker man en Urfjeder af Mellemstørrelse eller en Korset
fjeder, som først maa bøjes i den tilsvarende Stilling, og syer den
fast midt paa Baandet. Det dertil nødvendige Haar, ca. 25—35 gr
i samme Længdeforhold som det før angivne, trenser man paa
samme Maade og syer Trenserne paa, begyndende ved Baandets
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forreste Kant. Efter at det hele er presset flad, kan man forsyne
den bagerste Kant med en let Krepptrense.

KORDELFRIE FLETNINGER.
Ikke saa sjældent ser man Reklamer med kordelfrie Fletninger,
hvilken Betegnelse langt fra er rigtig, da disse Fletninger i Virke
ligheden alle har Kordler, selv om de ogsaa er meget korte. En
saadan Reklame er nærmest for at fange Kunder, thi kommer man
som Fagmand nærmere ind paa Spørgsmaalet „kordelfrie Fletninger“,
véd vedkommende næppe, at saadanne eksisterer, og ikke desto
mindre, spørger man ældre Kolleger, om der overhovedet gives saa
danne Fletninger, vil han absolut bekræfte det, eftersom der tidligere
gaves flere Fletninger uden Kordel end med Kordel.
Prisen for saadanne kordelfrie eller bredsyede Fletninger maa
naturligvis ikke sammenlignes med de nuværende Fletninger med
Kordel, thi givet er det jo, at der til saadanne Fletninger medgaar
betydelig længere Haar end til Fletninger med Kordel. Saaledes
kræves eksempelvis til en Fletning af 70 gr Vægt følgende Sam
menstilling: 20 gr Haar af 60 cm Længde meleres med 20 gr 55
cm, medens Resten bestaar af 30 gr 50 cm Haar. Heraf fremgaar,
at Dækhaarene er den overvejende Del, medens de kortere Haar
kun tjener til at faa Fletningens Facon spidsløbende. Selvfølgelig
kan man ogsaa fremstille Fletningen af lige lange Haar, men et saadant Arbejde fordyrer selvfølgelig betydeligt.
Vi gaar nu over til Fremstillingen af den kordelfrie Fletning,
hvilket sker paa følgende Maade: De første 9—10 cm af Trensen
slaas fint og ensartet, derefter dobbelt og noget sværere. For at
gøre Trensen mere holdbar, bliver den, medens den endnu sidder
i Rammen, indgnedet med Voks og derefter godt sammentrykket
med Trykjernet, hvorved Vokset opløses og trænger ind i Trensen.
Denne Fremgangsmaade er absolut nødvendig for at gøre Trensen
og ligeledes Syarbejdet saa fladt som muligt. Nu tages Trensen ud
v
111
1 y af Rammen, lægges ved den nederste Ende
\
/ ca. 2'/s cm over hinanden og syes godt
\
/ sammen. Derefter lægges Trensen atter
\
/
i zigzag Form over de paasyede Trenser,
Afb- L
men stadig saaledes, at Enderne staar lidt
ud fra den sidst oversyede Trense, hvorved Syarbejdet forneden
bliver ca. 2Vs cm og foroven ved den fine Trense ca. 4 cm. Sy
arbejdet faar da, naar det er færdigt, Facon som Afb. 1 viser.
Derefter bliver det hele godt sammenpresset med Trykjernet,
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og til Slut kan man sy et smalt Baand paa den øverste Kant, hvil
ket skal tjene som Haarbaand, eller man forsyner begge Hjørnerne
med Øjer (se Afb. 2 og 3). Saadanne kordelløse Fletninger tjener
særlig til at forstærke et svagt Haar, da de paa en nem Maade kan
flettes sammen med vedkommende Dames eget Haar og dertil kom
mer yderligere, at det er umuligt at se, at Haarfylden er forøget
paa en kunstig Maade.
Ved Anvendelse af Haarbindekammen er man kommen paa den
Idé at beklæde en saadan Kam med Trensearbejdet, hvorved ogsaa
fremkommer en kordelløs Fletning. Begge Kammens Halvdele be
klædes hver for sig, saaledes at Bevægelsesfriheden i Kammens
Sammenføjning ikke
forhindres. For at
Beklædningen ikke
skal skubbes, bores
et Par smaa Huller
i hver af Kammens
Halvdele,
hvilket
lettest lader sig gøre
ved Hjælp af en
glødende Haarnaal.
Baandet bliver om
bøjet ved hver Ende,
og ved Befæstelsen
trækkes
Synaalen
med Traaden gen
nem Hullernei Kam
men og ind mellem
Tændernes Mellem
rum. Om Kammen skal besyes paa begge Sider med Trensen af
hænger af det Kvantum Haar, man ønsker anvendt, hvorefter man
laver 2 eller 4 Dæktrenser. Det øvrige Haar slaas til ret tætte og
fine Trenser, hvilke syes paa Kammens yderste Rand, medens Dæk
trensen syes paa den indre Rand, altsaa nærmest Kammens Tæn
der. Er Syarbejdet færdigt, fugtes det og sammenpresses godt med
et ikke for varmt Trykjern. Afb. 4 viser os en saadan kordelløs
Kamfletning. Forfærdigelsen af kordelløse Fletninger fordrer næppe
saa megen Tid som Fletninger med Kordel, og da der udelukkende
anvendes lange Haar, finder der ikke saa let Prisnedsættelser Sted,
eftersom der ikke kan indblandes kortere Haar. Der gives i det
hele taget ved virkelig kordelfrie Fletninger ikke et mere praktisk
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Stykke Haararbejde end dette, og det er kun beklageligt, at disse
Fletninger ikke finder større Anvendelse og særlig hos ældre Damer.

CHIGNONS.
Som Fortsættelse af Haarunderlag og kordelfrie Fletninger, hvor
til udelukkende anvendes Trensearbejde, vil det her være paa sin
Plads at nævne de af Trenser forarbejdede Chignons, som i flere
Aartier og den Dag i Dag stadig benyttes, thi selv om Modefrisu
rerne er underkastede forskellige
Forvandlinger, gives der dog Da
mer og endog i temmelig stort
Antal, som ikke retter sig deref
ter, men vedblivende bærer deres
gamle Frisure med Anvendelse af
den yndede Chignon. Særlig blandt
Damer i en fremskreden Alder
træffer man saadanne Frisurer,
hvilke virker mere rolig klædelig
end de opbyggede kunstneriske
Frisurer. Af den Grund hører
Chignonerne ogsaa til saadanne
Haararbejder, som er meget let
sælgelige, da en Frisure med An
vendelse deraf ikke forandrer Ud
seendet i nævneværdig Grad.
I det efterfølgende vises os nogle
af de mest brugelige Chignon’er
og vi ser i Afb. 1, hvorledes en
saadan paa en smuk Maade kan
finde Anvendelse. Afb. 2 viser
en halvhøj Frisure med dertil hørende Haararbejde. Denne Chignon
bliver forarbejdet paa et Traadstel, som man bedst og billigst køber
færdig, da Selvforfærdigelsen ikke kan betale sig. Forarbejdelsen
paa Traadstel har det Fortrin, at Chignonen bliver lettere og at man
kan spare paa Haarmaterialet, idet kortere Haar kan anvendes der
til, ligeledes kan man, om man ønsker det, tambourere paa et saadant Stel, hvorved Haararbejdet faar et mere naturligt Udseende.
I Afb. 3 ser vi et saadant Hulstel, som er overspændt med tyndt,
stormasket Silketyll, medens Kanten er omrammet med 7a cm bredt
Baand.
Afb. 4 forestiller en færdig friseret Chignon, fremstillet af 10—
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12 cm langt, blandet Lokkehaar. Haaret bliver delt i Partier, og
hvert enkelt Parti fugtet med Vand, som derefter bliver rullet op
paa tynde Lokkepinde, paa hvilke man lader det tørre. Derefter
bliver hvert enkelt Parti noget tou
peret og lagt i lette Bølger. Tou
peringen er nødvendig for at Bøl
gerne ikke skal blive for skarpe.
Selvfølgelig kan man undlade Bølgningen, hvilket afhænger af Kun
dens Ønske, og anvender man da
almindelige, glatte Haar.
Den i Afb. 5 gengivne Chignon
fremstilles ligeledes af bølget Haar
og benytter man her 5 Trenser, ca.
4 cm brede, som paasyes det med
tyndt Tyil eller Crepe overtrukne
Traadstel. Som Afb. 5 a viser os,
er Trense Nr. 1 syet paa foroven,
saaledes at Haarene falder tilvenstre,
Nr. 2 paa den nederste Kant falder
tilhøjre, Nr. 3 fra Midten nedefter,
Afb. 2.
Nr. 4 fra Midten opefter, medens
Nr. 5 er syet paa den højre Kant, at Haarene falder hen mod Mid
ten. Nu touperer man Trenserne Nr. 1 og 2, saaledes at de faar
et glat Udseende, medens Trenserne 3, 4 og 5 bølges paa den
ovenfor beskrevne Maade og friseres derefter som Tegningen Afb.

Afb. 3.

Afb. 4.

5 udviser. Til den i Afb. 6 viste Chignon anvendes kun 3 Tren
ser, hvoraf den ene udgaar et Stykke fra Midten nedefter, medens
den tredie udgaar fra højre Side, faldende henefter den venstre
Side (se Afb. 6 a). Den sidste Trense bølges noget, medens de to
andre forbliver glatte. Ved Chignon-Afbildning 7 er atter anvendt
5 Trenser. Her bliver Trense 1 syet paa foroven, saa at den fal-
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der nedefter, medens Trense 2 og 3 fæstes i Midten, den ene fal
dende tilhøjre og den anden tilvenstre. Trense 4 syes i Kanten
tilvenstre og 5 tilhøjre, som Afb. 7a viser os.

Afb. 5.

Afb. 5 a.

Alle disse Chignoner kan selvfølgelig ogsaa tambouereres og maa
da afdeles paa samme Maade som beskrevet. Længden af det Haar,
der skal anvendes, retter sig efter Størrelsen af Traadstellet og man
anvender fra 10—13 cm Haar. Til en Chignon bruger man ca. 30
— 35 gr Haar.

Afb. 6.

Efter at have behandlet For
Afb. 6 a.
arbejdelsen af de almindelige Haararbejder, der nærmest har haft Interesse for Begyndere, saavel blandt
Dame- som Herrefrisører, vil vi nu gaa over til de mere vanske
lige Haararbejder, nemlig Parykmageriet.

Afb. 7.

Afb. 7 a.

PARYKMAGERIET.
FXe t maa være enhver Parykmager bekendt, at for at faa en Pa

ryk til at passe nøjagtig, kræves der en umaadelig Akkuratesse
og Nøjagtighed, saafremt Arbejdet skal være dadelløst. De fleste
har — begrundet paa, de ikke har kendt andet, og dels begrundet
paa, at der fra Parykfabrikanternes Side, for at gøre Frisørens Ar
bejde saa let som muligt — ikke taget dette saa grundigt, som det
egentlig var nødvendigt, og af denne Grund har Frisøren ofte haft
den Ubehagelighed, at Parykken ikke har passet nøjagtig. Det skal i
det efterfølgende ikke være min Hensigt at udtvære Parykmageriet,
men paa den anden Side vil jeg dog udtage alle de bedste Arbejdsmaader, saa at vort Arbejde ikke faar Præget af det rent dilettant
mæssige. Ligeledes vil jeg gøre Forsøg paa at forklare Arbejdsmaaden saa letfattelig som muligt og ikke tage de rent kunstneriske
Metoder, saasom Gibsafstøbninger af Hovedformen, Fremstilling af
Parykker for unormale Hovedformer o. lign. Skulde det en Gang
være nødvendigt at komme tilbage til den’ mere kunstneriske Arbejdsmaade, skal jeg med Glæde behandle det Tema, thi Parykmagerfaget vil da staa betydeligt højere end paa det nuværende
Tidspunkt, hvor det for Øjeblikket gælder at give Kollegerne og
Eleverne en Haandbog til Nytte og Belæring, og som er virkelig
brugbar, dels paa Arbejdsstedet og dels paa vore Fagskoler.

MAALTAGNINGEN.
Som tidligere betonet er Maaltagningen det vigtigste for at Pa
rykken kan komme til at sidde nøjagtig efter Hovedets Form. Af
denne Grund vil jeg opsætte to Maaltagninger, og Læseren vil ved
Sammenligning snart komme til Erkendelse af, hvilken Maaltagning,
der er den mest korrekte. Jeg for min Part vil sammenligne de to
Maaltagninger med den Maade, hvorpaa en Herre-Ekviperingshand
ler og en Skræder tager Maal paa en Klædning. Førstnævnte tager
nogle faa Maal og indsender disse til Fabrikanten, medens sidst
nævnte tager sine Maal og danner Tøjet til efter Kundens Krop.
Afb. 1 er den Maaltagning, som almindeligvis anvendes, medens
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Afb. 2 er den, som ab
solut maa anvendes, thi
selv om der er lidt mere
Arbejde forbunden der
med, lønner det sig dog
alligevel. Afb. 1 udvi
ser 5 forskellige Maa!,
medens Afb. 2 indehol
der 11 Maal.
Parykmaal
efter ældre Metode:
1. Hovedvidden rundt om Ho
vedet.
2. Maal fra Panden til Nak
ken.
’
3. Maal fra Øre til Øre over
Panden.
4. Maal fra Øre til Øre over
Hovedet.
5. Maal fra Tinding til Tin
ding.

Afb. 1.

Parykmaal
efter nyere Metode:
a-a Maalet fra Næseroden
eller fra Øjenbrynenes
Begyndelse til Parykkens
Begyndelse.
k
b-b Hovedets Omfang.
c-c Hatvidde.
d-d Parykkens Maal fra Pan
den til Nakken.
e-e Maalet fra Øre til Øre
over Panden.
f-f Maalet fra Øre til Øre
over Hovedet.
g-g Maalet fra Øre til Øre
over Hvirvlen.
h-h Maalet fra Tindingehaarene til samme om Bag
hovedet.
i-i Maalet fra Ørehaarene
til samme om Baghove
det.
k-k Maalet fra Ørehaarene
bag Ørerne til samme
om Baghovedet.
1-1 Nakkebredden.
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En vigtig Betingelse for at Parykken kan være klædelig og tilfredssiillende, er, at man med Bestemthed ved, hvor langt Kunden
ønsker Parykken ned i Panden. Hertil tjener Maalene a-a, medens
b-b betyder Omfanget af Kundens Hoved. Bogstaverne c-c viser
os Hattevidden, naar man lægger Maalet over Midten af Panden og
rundt om Hovedet. Dette Maal har jeg i sin Tid faaet anvist af en
Kollega i Leipzig, som anbefalede mig det som en absolut Nød
vendighed, og jeg har stadig anvendt det til stor Fordel for Arbejdets
Udførelse, da dette Maal viser, om Kundens Baghovede er stort
eller lille, d-d betyder Parykkens Maal fra Panden til Nakken og
e-e Maalet fra Øre til Øre over Panden. Disse to Maal er af stor
Vigtighed, da de sammen med Maalet f-f bestemmer Monturens
Størrelse og Beliggenhed ved Ørerne.
Maalet g-g fra Øre til Øre over Hvirvlen bestemmer Hvirvlens
Beliggenhed, og ved Hjælp af h h fastsætter man Tindingehaarenes
Plads, medens i-i sammen med e-e bestemmer Punktet for Ørehaarene.
.
Til Slut betyder 1-1 Parykkens Nakkebredde.
Disse 11 Maal danner tilsammen Monturens Omrids, og det er
ikke vanskeligt derefter at overføre Tegningen paa Parykblokken.

OVERFØRING TIL PARYKBLOKKEN.
Overføringen af Maalene til Parykblokken foregaar i samme
Rækkefølge som vist paa Afb. 2, og saa snart disse er overførte,
forbindes Konturene ved Hjælp af en Blyant. Som andre Hjælpe
midler for at faa Rundingerne ensartede, benytter man sig af en
Lineal, en Passer og et Grademaal, hvilke sidste findes i ethvert
Tegnebestik. Grundbetingelsen for Overføringen paa Parykblokken
er den største Nøjagtighed, thi kun derigennem kan det færdige
Arbejde blive tilfredsstillende. Er Overføringen tilendebragt, gaar
man over til Grundlagene for

MONTERINGEN.
Monturen er Grundlaget for Parykken, Toupet’en, Skilningen
osv. Fremstillingen fordrer ligeledes den største Nøjagtighed, Flid
og Akkuratesse. Naar en Lærling skal bibringes Grundlaget for
Monteringen, hører dertil ikke alene en praktisk Undervisning, men
ogsaa en teoretisk, saafremt man vil drive Parykmageriet fuldkom
ment.
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Afb. 3 viser os, hvorledes man med den venstre Haand fast
holder Montérbaandet, medens man med den højre Haand ved
Hjælp af Montérstifter og Hammer faststifter det til Parykblokken
hvilket foregaar paa den Maade,
at Montérstiften slaas et lille
Stykke ind i Blokken, hvor
efter den ombøjes, som det er
at se paa Tegningen Afb. 3.
Ved den fortløbende Paahæftning af Baandet gælder Reglen
altid, at hvor Tegningen udvi
ser en Bue udefter, maa Baan
det paaheftes i dets ydre Kant
og hvor Buen gaar indad, maa
Baandet paaheftes i dets indre
Kant.
Afb. 4 viser, hvorledes
Lægene opstaar paa Baandet,
der udgaar fra Nakken og hen
over Ørerne. Hvor en Bue er monteret udefter, kendetegnes dette
ved Tallet 2 og modsat ved Tallet 3. Hvorledes Lægene skal læg
ges, fremgaar tydelig paa Afb. 5 og 6.
Paa Afb. 6 er at se, hvor
ledes man sammentrækker et
Læg, saa at det bliver pro
pert og pænt.

MONTERING AF EN
TEATERPARYK UDEN
(
SKILNING.
Som Øvelsesstykke gør
man rigtigst i at begynde med
Forarbejdelsen af en Teater
paryk uden Skilning, hvilket
ikke vil falde Begynderen
vanskelig, naar han har øvet
sig lidt i Baandenes PaahæftAfb. 4.
ning og Lægenes Syning,
For ikke at arbejde blindt hen tager man Maal af et normalt,
ikke for lille Hovede, opnoterer disse Maal og overfører Maalene
paa Parykblokken, idet man stadig tænker sig, at Parykken skal
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passe til den paagældende Person og anvendes som Gadeparyk,
Paa Afb. 7 ser man, hvorledes en saadan Teaterparyks Monturbaand skal paaheftes. De forskellige Baand er betegnet med for

skellige Tal og viser Tallet 1 os det Baand,
der føres rundt omkring Hovedet ved Paryk
kens Yderkant. Baandet udgaar fra Nakken
(dog ikke fra Midten, men ca. 4 cm fra denne),
holdes stadig i den venstre Haand, medens
den højre besørger Paastiftningen. Begyndelsen af Baandet stifter
man paa Træhovedet ved at sætte en Stift paa Inder- og en paa
Yderkanten. Linder hele Monteringen paaser man, at Baandet ikke
bliver slappet, men at det stadig holdes jævn stramt, thi kun derved
kan Monturen komme til at sidde
rigtig. Forbindelsesbaandet er be
tegnet med Tallet 2, og hvem der
er øvet i Monteringen, kan gerne
tage dette Baand først, hvilket dan
ner en udmærket Rettesnor for Baan
det 1. Begynderen gør imidlertid
bedst i først at tage Baandet 1 og
paahefte det, dernæst at sy Lægene
og til Slut at sy Begyndelsen og
Enden af Baandet sammen ca. 4 cm
fra Nakkens Midte. Baandet 2 sys
sammen med Baandet 1, hvor disse
skære hinanden.
Den videre Montering af Pa
rykken foregaar nu ved at lægge
det med Tallet 3 betegnede Baand fra Panden ned til Nakken, der
efter Baandet 4 fra det ene Øre over Hvirvlen til det andet Øre.
Baandet 5 er det, der anvendes til Fjederne, af hvilken Grund det
Haandbog i Haararbejde.

4
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monteres ind- og udefter. Dette Baand spiller en meget stor Rolle,
thi først gennem Fjedrene er det at Parykken faar det rigtige Hold.
Vil man t. Eks. kun lade Fjedrene gaa til Baandet 2, vil det snart
vise sig, naar Parykken kommer paa Hovedet og Gummibaandet i
Nakken begynder at stramme, at Øre og Tindingehjørnerne vil staa
udefter, derfor maa Fjederbaandet monteres omhyggelig.

PARYKFJEDRENE.
Forinden vi gaar videre
med Monteringen, vil det
her være rigtigst at indskyde
Temaet angaaende Fjedrene
og disses Stilling ved en
Teaterparyk uden Skilning.
Som Materiale for Fjed
rene anvender man Urfjedre,
der brækkes i Længder,
Afb. 1.
passende til det paagældende
Arbejde. Enderne af Fjedrene afslibes og Spidserne afrundes, hvor
efter disse omklæbes med svensk strøget Hefteplaster; Fjedrene
overtrækkes nu med Silkebaand eller man anvender dertil de fær
dige Hulbaand. For alt maa man dog paase, at Enderne ikke bli
ver klumpede eller klod
sede, hvorfor det som Re
gel er nødvendigt at hamre
dem lidt med Monterhamren.

FJEDERSTILLINGERNE.
Afb. 1 viser os Øreog Nakkestykket med den
rigtige Fjederstilling, taget
fra en Gadeparyk — altsaa til personligt Brug.
Slutningsbaandet, det mel
lemst liggende, er her taget
med, da det giver Pa
rykken til personligt Brug
en større Holdbarhed.
Ved Teaterparykker kan Slutningsbaandet udelades, thi her erstattes
det af Gummibaandet, der paasys til Slut og som bevirker, at Paryk-
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ken kan passe til forskellige Personer; ligeledes kan man udelade
den ene Fjeder (se Afb. 2).
OVERTRÆKNINGEN MED
TYLL.
Afb. 3 a viser os Fort
sættelsen af Fjedrenes Paasætning paa Pandepartiet og
vi gaar derefter over til Over
trækningen, hvortil man væl
ger Bomuldstyli i passende
Farve til Haaret.
Man trækker nu Tyllet
over Træhovedet, lægger det
ved Hjælp af den hule Haand
over Rundingerne uden at
stramme det og stifter det
derefter fast, stadig uden at
stramme det. Herefter bliver
Afb. 3 a.
Tyllet syet fast paa den indre
Baandkant, senere syet paa de forskellige Afdelinger af Monturen
og til Slut bøjes de yderste Spidser af Tyllet ind over de yderste
Baandkanter og syes fast med
Kastesting.
Paa Afb. 3 b ser vi en
fuldstændig med Tyli overtrukken Montur, paasat en
Gaze- eller Nankinhvirvel.
UDSPÆNDINGEN AF
MONTUREN
foregaar efter følgende Regel:
Hvor en Bue gaar udefter, skal
Fjedrene holde Monturen i den
rette Facon og man maa ikke
fjerne Stifterne, før Monturen
er paasyet i Kanterne og HoldeTraadene trukket ned om StifAfb. 3 b.
terne. Paasyningen foregaar
ikke fortløbende over hele Monturen, men man tager hver Afdeling
af Monturen for sig, og træffer det sig, at man ødelægger ved Klip
4*
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eller Rivning nogle Masker af Monturen, erstatter man kun den paa
gældende Afdeling af Monturen.

TRENSERNES PAASYNING.
Forinden vi gaar over til selve Syningen, maa vi nævne de for
skellige Hjælpemidler, nemlig Fingerbøl, Synaal og Syring, hvilken
sidste skal tjene til at opfange
Naalen. Paa Afb. 4 ses ty
deligt, hvorledes man betje
ner sig deraf.
Paasyningen af Trensen
tager nu sin Begyndelse paa
følgende Maade: Man lægger
Trensen paa Monturen, sæt
ter Synaalen igennem først
Afb. 4.
nævnte, derefter gennem Monturen og griber med Syringen under Naalens Spids, som derefter
løftes noget op og trækkes videre igennem. Stingene maa som Regel føres gennem Haarpassé’erne og alle Sting maa være fuldstæn
dig ensartede. Trensen maa syes godt fast uden at strammes og
Afstanden mellem Trenserne maa
være regelmæssigt fra hinanden, ca.
Vs til 1 cm, alt eftersom Parykken
er til Gade- eller Teaterbrug. Ho
vedsagen er, at Monturen ikke skin
ner igennem.
Afb. 5 viser, hvorledes Paasyning af Trenserne paa en Teater
paryk foretages. Man begynder bag
ved det venstre Øre (Nr. 1), fort
sætter langs Baandets (Monturens)
yderste Kant om til det højre Øre
(Nr. 2), hvor Trensen syes godt
fast; Enden af Trensen lader man
hænge ved det højre Øre for senere
Afb. 5.
dermed at udfylde Tindingepartiet.
Vi kommer nu til Udfyldningen af Nakkepartierne, der foregaar i
den Retning, der er vist paa Afb. 5 ved Nr. 3 og 4. Haarene maa
her alle vise Retningen hen efter Ørene. Det øvrige Parti i Nak
ken syes i lette Buer, som Tegningen viser. Ved Paasyningen maa
man udvise særlig Akkuratesse ved Rundingerne og syer paa disse
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Steder Trenserne godt fast med Slyngesting. Ved en Paryk uden
Skilning udfyldes Tindingepartierne og Pandepartiet som Afb. 6 vi
ser, altsaa i regelmæssige, spiralfor
mede Rundinger, rettende sig efter
Slutningsbaandet, hvilket man maa
søge at komme ind paa med Synin
gen. At Haarene ved Tindingerne
og Panden maa vise fremefter, er en
Selvfølge. Hvirvlen tambourerer man
sædvanligvis for at faa et smukkere
Udseende af Parykken.

TAMBOURERING.
For at faa et Stykke Haararbejde
saa let og saa naturligt som muligt,
er Tamboureringen absolut nødvendig.
Tamboureringens første Forsøg
faldt meget uheldigt ud, og stadig søgte Parykmagerne tilbage til
Trensearbejderne, indtil franske Silkefabrikanter fandt paa at ind
sætte Haar i Silkestof, hvilket gav Anledning til, at Parykmagerne
efter yderste Evne anstrengte sig for, at det finere Haararbejde ikke
skulde glide over paa andre Hænder. Den egentlige Opfinder af
Tamboureringen er en nordfransk Silkefabrikant ved Navn Leguet,
hvis første Tambourering (Aar 1806) danner Grundlaget for den nu
værende, selv om den ogsaa udførtes mere klodset. Den Maade,
som Jamboureringen nu udføres paa, skyldes en Kollega i London
Aar 1820.
Formaalet med Tamboureringen er uden noget som helst Sy
arbejde eller Klæbestof at fastgøre Haarene til Grundstoffet (Mon
turen). For at udføre dette, betjener man sig af en Naal, Tambourernaal, der er at købe i forskellige Finheder og som gøres færdig til
Brug ved at paasættes et Skaft, hvilket sker paa følgende Maade:
Af et lille Stykke Træ tilskærer man en Pind i Størrelse og
Form som Skaftet paa en almindelig Hæklenaal, ca. 6—8 cm lang,
hvilket lægges i Vand, indtil Træet er godt gennemtrukket. Nu ta
ger man Naalen, holder den lange glatte Ende deraf ind i en Flam
me og gør den glødende, hvorefter den hamres flad og sættes ind
i Skaftet, der forinden er spidset til som en Blyant. Naalen sættes
saa langt ind, at den egentlige Hage kun kommer ca. I1/« cm fra
Træet. Ved at dette er gennemtrænge med Vand, afsætter der sig
Rust paa Naalen i Træet, hvilket bevirker at den sidder mere fast.
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Vi gaar nu over til de første Tamboureringsforsøg og stifter til
dette Brug et lille Stykke Gaze fast paa Træhovedet saa stramt,
at det, uden at trække sig, byder tilstrækkelig Modstand ved Ind
sætning og Udtagning af Naalen. Derefter udtager man en Passé
Haar af Kardæ
sken, lægger
disse dobbelt
og omfatter
dem med ven
stre Haands
Tommel- og
Pegefinger.
Med de samme
Fingre paa høj
re Haand tager
man Naalen,
stikker denne
ind under Ga
zen og derefter
op, saa at kun nogle faa Masker af Gazen kommer til at ligge i den
hule Del af Naalen. Nu griber man ind i Øjet af de sammenlagte
Haar, lader Hagen af Naalen medtage to eller tre Haar, idet man
trykker Ryg
gen af Naalen
svagt ned mod
Træhovedet,
hvorved Haa
rene let føres
igennem Ga
zen. En nær
mere Forkla
ring foregaar
lettest billedlig
og fremgaar
hele Maaden i
Afb. 1 til 4.
Det maa særlig betones, at Slyngen, som derved fremkommer, træk
kes særlig stramt, thi herved bestemmes Tamboureringens Holdbar
hed. Begyndere vil som Regel altid stramme med Fingeren, men
ved lidt Øvelse opnaar han snart Færdigheden med selve Træknin
gen med Naalen. Har man paa denne Maade opnaaet Færdigheden,
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vil man snart gaa over til den mere praktiske Anvendelse og gøre
de første Forsøg med

TAMBOURERING AF OVERSKÆG,
som foregaar paa følgende Maade: Paa et Stykke Papir tegner man
et Grundrids, som Afb. 5 viser, dette klæber man paa Træhovedet,
spænder derover noget Gaze og tambourerer det i Retning af de angivne
Punkter fra Spidsen og indefter. Som
Materiale anvender man kort Haarkrepp. Selv om dette BegyndelsesAfb- 5arbejde ikke al Tid falder tilfredsstillende ud og ikke kan staa for
nogen Kritik, giver det dog Lyst til Fortsættelse af et andet Arbej
de, som da fremstilles bedre.

TAMBOURERING AF EN HERREPARYK.
Forinden vi gaar over til Tamboureringen, er det heldigst at
overdække de Dele af Monturen, som foreløbig ikke kommer i Be
tragtning, med Papir for derved at undgaa Tilsmudsning eller Iturivning af Monturen, og lader vi altsaa foreløbig Nakkestykket være
utildækket.
Ved Tamboureringen er som Grundregel at bemærke, at Mon
turen bliver dækket og at der intet skinner igennem. Derfor er
Passé’erne at sætte saaledes, at den ene Passé altid kommer til at
falde ned mellem de to Passé’er, som befinder sig under denne.
Selvfølgelig er det Antal Haar, der anvendes ved hver Passé, af
stor Betydning, thi naar man tager i Betragtning, at hvert Haar tæller dobbelt, bør man ikke
tage mere end to Haar til,
hvad man kalder et finere
Arbejde. Indsætter man
eksempelvis pr. Kvadratcentimeteren af Monturen
saavel vertikal som hori
Afb. 6.
sontal fem Rækker Passé’er,
vil man deraf faa en god Dækning. Naturligvis gælder dette ikke
Konturerne, for hvilke en tættere Besætning er nødvendig, ligesaavel som ved Skilningen og Hvirvlen.
For at forhindre, at Haarene i Nakkepartiet bøjer sig udefter,
er det nødvendigt at tambourere disse til højre og venstre, som det
vises paa Afb. 6. Ligeledes bør man tambourere Haarene paa disse
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Steder meget fint, at en Tilklipning senere er overflødig. Dette kan
yderligere undgaas ved følgende Fremgangsmaade: Haarene tages
ud af Kardæsken og bøjes om et Stykke fra Spidsen, hvorefter de
tamboureres. Har man paa denne Maade tamboureret 1—2 Kva
dratcentimeter, saa bliver „Skægene“ ved Hjælp af en Kam skub
bet tilbage, og de lange Haar afskrabes derefter med en Barberkniv.
Er Nakkepartiet paa denne Maade ud
fyldt, saa bliver hele Bredden af Baandet
indtil Skilningens Begyndelse tamboureret
i skraa Retning, som det er vist paa Afb.
7, hvilken Retning er nødvendig for at holde
Haarene i samme Retning. Dernæst gaar
vi videre og udfylder det venstre Tindingeparti, bestandig holdende os til Retningen,
som vises paa Afb. 7, dog lidt efter lidt
drejende indtil Skilningens — Haarenes
Leje. Her overlades det om man vil fort
sætte op til Skilningsbaandet eller man vil
tage den anden Side. I første Tilfælde er nøje at paase, at Haarene
al Tid falder i samme Retning som ved Haarets naturlige Vækst,
hvilket vil sige straaleformet fra Hvirvelpunktet ud mod alle Sider.
Pandebaandet er ligeledes at tambourere i skraa Retning, saa at
Haarene ligeledes her kommer i den ønskede Facon (se Afb. 8).
Derefter fortsætter man Tamboureringen stadig drejende, saa at Haa
rene successive faar Fald fremefter og danner en Spidsvinkel med
Skilningsbaandet som det vises paa Afb. 8. Er nu ogsaa den højre
Side færdig, saa følger Udfyldningen af

TYLLSKILNINGEN,
der eksempelvis kan have
en Størrelse af 5 cm Bredde
og 17 cm Længde og som
i Forvejen er fastgjort i
Kanterne til selve Montu
Afb. 8.
ren ved Hjælp af et lyst
Naturhaar. For at lette Arbejdet, lægger man et Stykke farvet Pa
pir under Skilningen, hvorved Maskerne lettere ses. Skilningens
forreste Kant bliver ligeledes forsynet med et stærkt Haar, som be
virker, at Skilningen ved det færdige Arbejde ikke hæver sig op
fra Panden, men stadig ligger fladt paa Huden.
Saa godt som al Tid bør man ikke alene ved selve Skilningen,
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men ogsaa paa den øvrige Del af en Herreparyk anvende kruset
Haar, blandet med glatte Haar, da Parykken derved faar et mere
naturligt Udseende. Blanding af kruset Haar med glatte Haar foregaar lettest, naar man fugter de krusede Haar forinden Blandings
processen. Vil man ikke ofre kruset Haar paa hele Herreparykken
maa man i ethvert Tilfælde anvende det ved Skilningen og særlig
paa Parykkens Forparti, hvor Frisuren skal ligge lidt luftig friseret.

TEATERPARYKKER.
I det foregaaende har vi faaet Indblik i Begyndelsesgrundene
til Fremstilling af Parykker, hvorfor vi i det efterfølgende vil gaa
over til den praktiske Anvendelse af, hvad der er bleven forklaret,
og begynde med Fremstillingen af Teaterparykker, hvilke ikke er
saa kostbare at fremstille, og selv om Arbejdets Udførelse bliver
mindre godt, — thi givet er
det jo, at Begynderens Ar
bejde ikke kan være fuld
kommen — da fremtræder
Fejlene ikke saa meget for
Kritik ved Teaterparykker
som ved de Parykker, som
anvendes til daglig Brug.
Teaterparykker i hvilken
Afb. 2
Afb.
som helst Form, om de er
moderne eller historiske, alvorlige eller komiske, er og bliver til
enhver Tid en uundværlig Fornødenhed, Derfor lønner det sig ogsaa for enhver Kollega at anvende sin ledige Tid paa en nyttig
Maade med Forarbejdelse af Teaterparykker, Materialet hertil er
ikke saa kostbart og den lille Driftskapital forrenter sig storartet,
selvfølgelig iberegnet Tid og Arbejdskraft. Og selv om en Paryk
kun en Gang om Aaret blev udlejet, hvad dog sjældent sker, for
renter dens Anskaffelsespris sig dog glimrende.
Skulde der nu være en eller anden, der for Alvor vil beskæf
tige sig med at forarbejde Teaterparykker, for at drage Fordel deraf,
da er det nødvendigt først at anskaffe sig en bestemt Slags Baand,
helst et større Kvantum, i lyse, brune og sorte Farver, tilligemed
den smalle eller bredmaskede Uldtyll i de før nævnte Farver, lige
ledes kødfarvet kipret Tøj eller Nankin. Man maa yderligere ind
købe en god Slags Fjedre, ikke for smalle, ejheller for brede, men
de maa omtrent være 2—3 mm, og naar man saa selv forstaar rig
tig smukt at præparere og tilrettelægge Haarmaterialet, saa er det
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omtrent alt, hvad man behøver til hvilken som helst Paryk, hvor
ledes den end bliver brugt.
Vil man t. Eks. forarbejde en meget skaldet Paryk, paa hvilken
der kun maa være ganske faa Haar, maa man først vide, hvilken
Montur, der skal anvendes dertil (se Afb. 1). Skal Haarranden
være endnu lidt smallere, da kan man trække det øverste Baand
paa Afb. 1 endnu lidt dybere. Til det Brug maa Baandet være
stærk vævet, enten af Traad eller af Uld, det maa nemlig ikke lade
sig trække fra hinanden ved Spændingen og det skal være omtrent
p/2 cm bredt. Ved denne, saa vel som ved enhver skaldet Paryk,
gør man rigtigst i at paasætte Uldtyll eller Silketyll og at sy en
aaben slaaet Paryktrense derpaa, og kun tambourere en smal Strim
mel rundt over den øverste Trense.
Ved den meget skaldede Paryk er det lidt vanskeligt for en

Begynder, thi de uundgaaelige Læg, der danner sig, idet man træk
ker Stoffet over, hvad enten det er Nankin, Gaze eller tilberedt
Hjortelæder, maa ikke komme foran til Ansigtet, men maa slaas
stramt over hinanden bagtil og ved Siderne, godt sammensyet og
banket glat med Montérhammeren. — Paa Afb. kan man ogsaa se
2 pyramide- eller kileformede Læg, nemlig et stort og et lille, som
de sædvanlig plejer at danne sig i en saadan Form, naturligvis og
saa paa den anden Side af Hovedet.
Tyllet trækker man al Tid paa tørt, da det i denne Tilstand
lader sig meget udvide, det tykke Stof derimod, hvilken Slags det
end er, bliver sædvanligvis først gjort fugtigt eller helst skoldet.
Ved denne Fremgangsmaade gaar der en Mængde Appretur eller
„Glathed“ ud af disse vævede og stivede Stoffer, derfor lader saadanner Stoffer sig bedre udvide og trække, ganske vist med en
Smule Kraftanstrengelse, som er af stor Betydning ved en meget
skaldet Paryk.
Dersom man endnu har Stoffets Vævekant, bliver dette først
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sat stramt paa det forlængede Pandestykke (se Punkterne), paastiftet
og det øvrige Stof bliver trukket stærkt fra hinanden, Lægene bliver
lagte tilbage og til Siderne, saaledes som det er at se paa Afb. 1.
Har man ingen Vævekant mere, da bliver Stoffet bøjet om indefter
og det ombøjede bliver syet fint og banket. Ellers gaar man frem,
som forhen beskrevet. Afb. 2 viser en Montur til en Teaterparyk
med særlig høj Pande. Her kan ligeledes anvendes Tyil til Nak
kestykket, medens der paa Mellemstykket og det forlængede Pan
destykke bliver sat Nankin. Ved den Slags Monturer er Lægene
fuldstændig udelukket, da man paasyer og sætter Stoffet sammen til
det Baand, som løber over Hovedets Højde. Ogsaa her bliver, som
ved Afb. 1, anvendt en Fjeder ved hver Tinding og en Fjeder ved
hvert af Nakkestykkets Hjørner til bedre Udspiling af Parykken,
som man tydelig kan se paa Afb. 1 og 2.
Afb. 3 og 4 viser Monturer med Skilning ved venstre Side, og
uden Skilning. De kan være med Tyil til Trensning eller med tæt
Stof til Tambourering og kan forarbejdes til korthaarede, moderne,
lange eller halvlange historiske Teaterparykker. Ved Afb. 3 er 11
Fjedre, 3 paa Pandestykket, 2 paa hver Tinding og 2 paa hver Hjørne
af Nakkestykket. Ved Afb. 4 er kun anbragt 9 Fjedre, altsaa 2
mindre, da der i det hele kun er sat 2 Fjedre i Nakkestykket, me
dens der ved Afb. 3 er indsat 4 Stykker i Nakken. Og til Slut
endnu en Montur til en Dame-Teaterparyk med Skilning (se Afb. 5)
til Tambourering eller Trensning. 2 lange og 2 korte Fjedre er
anbragt ved Skilningen, ellers er det øvrige som ved Afb. 3.

FORARBEJDELSEN AF EN TRANSFORMATION
MED TRENSEARBEJDE.
Ved en Transformation forstaar man et Stykke Haararbejde,
der tjener til at erstatte For- og Sidehaar. Afb. 1 viser os Hovedet
af en Dame med en meget sparsom Haarvækst, særlig paa For
hovedet, og vi forudsætter ligeledes i Nakken. Som Rettesnor for
Haararbejdet opsætter vi følgende Maal:
Hovedets Omfang................ 53 cm
Fra Øre til Øre over Panden.............. 27 —
— Hovedet............ 30 —
Nakkebredden......................................... 15 —
Her er nu et meget vigtigt Punkt at bemærke, nemlig dette, at
medens man ved Parykker, hvor Hovedets Omfang er 53 cm, ogsaa
tager Parykblokken af samme Størrelse, eventuelt 54 cm, maa man
ved en Transformation beregne Omfanget med 54Va cm, altsaa PA
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da man modsat ikke er i Stand til at knappe Trans
Afb. 2 viser Transformationens færdige Montur. Hertil
denne Montur maa være aaben i Nakken og helt igen
Tyllmoid.
Monturen er færdig, tager man den af Træhovedet,
stifter den paa omvendt
og paasyer den yderste
Kant, gaaende ud fra
Nakken over Øret, med
en tæt, en Gang slaaet
Trense af 40 cm Haarlængde, idet man gaar
videre over Panden og
det andet Øre indtil Nak
ken. Derefter tager man
Monturen med den paasyede Trense af Træ
hovedet, dog maa man
først presse det, og stifter den igen paa i dens oprindelige Stilling.
Eftersom Trensen kun maa være syet paa Monturens Inderside,
bliver Syningen derfor ikke at se; Haarene vil nu lægge sig umid
delbart paa den menneskelige Pande, og af den Grund vil man
aldrig kunne se Transformationens Arbejde, naar den bæres, selv
ikke, naar det tynde na
turlige Haar ikke bliver
benyttet som Dækhaar.
Til endnu er der altsaa
kun en Trense paa Mon
turen, som selvfølgelig
ikke er tilstrækkelig.
Den anden Trense, der
ligeledes kun er slaaet
enkelt, bliver syet ‘A cm
fra Baandkanten, saaledes at alle Haarene
Afb. 3.
Afb. 4.
ogsaa her falder frem
efter, altsaa i Ansigtet og paa Nakken.
Den tredje og sidste Trense, som skal være tæt forarbejdet paa
engelsk Maade, bliver syet rundt om paa Monturens yderste Kanter,
saaledes at alle Haarene staar hen efter Issen til. At sy en saadan
engelsk Trense paa, er det vanskeligste ved hele Arbejdet. De Sting,

cm længere,
formationen.
maa føjes, at
fremstillet af
Efter at
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hvormed man syer den engelske Trense paa, maa ogsaa gribe ind i de
underste Haarlag. De øvrige Steder af Monturen lades fri (se Afb. 3).
Transformationen bliver friseret paa følgende Maade: Man ud
reder først Damens tynde, naturlige Haar efter Issen til og binder
det der, med Undtagelse af Pande-, Øre- og Nakkehaarene, som
kæmmes direkte ned i Ansigtet og i Nakken. Dernæst sætter man
Transformationen paa, hvis Haar ligeledes maa falde ned i ved
kommendes Ansigt og Nakke, og knapper Arbejdet over hinanden
ved Hjælp af de bekendte Trykknapper. For at Hovedet kan faa
en smuk Facon, fremstilles en Krepprulle af Haar, hvilken heftes
fast rundt om Hovedet paa Transformationens Montur. Over denne
Krepprulle friseres derefter Damens naturlige Haar sammen med
det løse Haar efter Issen til (Afb. 4), hvorefter der heftes en løs
slynget Knude fast paa denne.
Monturen med Haartrenserne vejer omtrent 40 gr og en saadan
Transformation uden Tambourering, altsaa kun omsyet med Trenser,
alt efter Haarets Farve, leveres for 25 å 30 Kr.

OM TOUPET-ARBEJDE.
Har man faaet at vide, hvor langt Kunden ønsker Toupet’en
ned i Panden, afsætter man dette Punkt paa Hovedet med en sort
Sminkestang. Derefter tegnes Konturerne paa Pandepartiet, som
man tænker sig Toupet’en skal være, fører Strengen videre langs
Haargrænsen, aftegner Skilningen og Punktet for Hvirvlen, altsam
men paa det menneskelige Hoved, og nøjagtig
som man ønsker Toupet’en. Derefter tager man
et Stykke Silkepapir, lægger dette paa Hovedet,
saa at det fuldstændig dækker den skaldede Del,
og lægger det, hvor det er nødvendigt, i Folder,
hvilke ved Hjælp af smalle Strimler gummieret
Papir overklæbes. Nu tages Silkepapiret af, og
en fuldstændig Model ses paa den indvendige Side
af Papiret, som aftegner sig paa den ydre Side,
som man derefter ved Hjælp af en Blyant tegner efter, klipper nøj
agtig til og overstryger den med et tyndt Lag Schellak. Tillige vil
det være heldigt at tage Maalene fra Toupet’ens Begyndelse paa Pan
den til Haargrænsen bagtil og fra Side til Side (se ovenst. Afb.).
Afb. 1 og 2 viser to Toupetmonturer, som i Følge deres
enkelte Udførelse er lette at forfærdige og desuden meget fordel
agtige ved deres praktiske Anvendelse. Montur 1 forfærdiges uden
Baandformation af et Stykke forud skoldet Silkegaze, hvorved Skil-
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ningen selv er iberegnet. Papirmodellen, saaledes som jeg tidligere
har beskrevet den, trækkes over det forud vel rensede Træhovede,
hvilket selvfølgelig aldeles nøjagtig maa stemme med Modellens
Facon. Efter at nu Omridsene er
antydede, angives Pladsen for Skil
ningen og Hvirvelpunktet, og den
endnu vaade Gaze fastheftes med
Stifter saaledes, at sammes Væve
kant danner Begyndelsen til Skil
ningen. For at forhindre Gazen i
at fryndse op, naar man senere
skærer den af, saavel som for at
holde Toupet’en i Facon, syer man
paa Konturlinien en meget fin Kæde
stingssøm. Naar Skilningen skal
tamboureres, har vi Valget imellem
at knytte den direkte eller indirekte.
Den direkte Maade, saaledes som
her er anført, giver Haaret det øn
skede Fald, medens den indirekte
Maade, d. v. s. knyttet fremad,
tillader at dele Skilningen efter
Behag. Den sidste Form kom
mer Naturligheden nærmere, af
hvilken Grund den absolut maa
foretrækkes, og just særlig med
Hensyn til Gazeskilningen, da
denne Knyttemaade forhindrer
Gazen i at revne i Midten, hvil
ket let passerer ved den direkte
knyttede Skilning, selv efter
kort Tids Brug. Selv ved di
rekte knyttede Haartyllskilninger
er det bedst i Begyndelsen at
knytte 1—2 cm indirekte, da
saaledes Begyndelsen til Skil
ningen bliver mindre paafaldende
og de første Maskerækker er
bedre dækkede.
Hos begge Toupet’erne syer man efter endt Arbejde Klæbe
pletterne af Vokstaft fast med Kædesting paa de tilsvarende Steder.
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Paa Afb. 2 ser vi en lignende Montur som paa Afb. 1, kun med
Forskel, at Omridset ved at afbryde Begyndelsen af Skilningen, er
monteret med Baand Nr. 1. Man begynder med Monteringen overfor
Skilningens Begyndelse, gaar rundt
med Baandet til højre til den under
ste Begyndelse af Skilningen og lader
af begge Baandender blive ca. Vs
cm tilovers, uden at sy disse fast.
Gazen spændes godt, efter at Baandfolderne er sømmede, og Væve
kanten benyttes ligeledes til Be
gyndelse af Skilningen. Ved Skil
ningens Knytning knyttes Baandenderne fast med Gazen, og de til
oversblevne Baandrester skæres af.
Paa denne Maade undgaar man ube
hagelige Forhøjninger, hvilke ellers
danner sig i det ombøjede Baand
til højre og til venstre under Skil
ningens Begyndelse. Afb. 3
forestiller ligesom Afb. 1 en
Montur uden Baandformation,
kun med den Forskel, at der
hertil er anvendt en Haartyllstrimmel.
Denne Tyllstrimmel stifter man fast til
højre og til venstre ved Skil
ningens Begyndelse, trækker
den stramt over hele Skil
ningens Bane, hvorpaa En
derne ligeledes stiftes fast og
Strimmelen syes godt sam
men med Gazen. For at Ma
skerne ved Knytningen af
Haartyllet bedre kan træde
frem, kan man anbefale, før
man syer det fast, at lægge
en mørk farvet Strimmel Pa
pir under. Efter at den færdige Toupet er taget af Hovedet, skæres
Gazen kort af ved Kædesømmen, som forinden er stukket rundt i
Toupet’ens ydre Kant. Ligeledes skærer man Gazen af under Skil-
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ningen, hvorved det anbefales at udtakke Gazerandene, da derved
Overgangen fra Tyil til Gaze fuldstændig udjævnes. Toupet’erne
paa vore Afb. 1 og 3 er næst efter de med Haartyllmontourer de
letteste, som en øvet Parykmager er i Stand til at forfærdige. Selv
følgelig gør herved ogsaa det forarbejdede Haarkvantum Udslaget.
Monturen paa Afb. 4 ligner den paa Afb. 2, at den lige som denne
er monteret med Baand, dog med den Forskel, at Klæbestederne
forud er gjort færdige af særligt Hensyn til Skilningen, som lige
ledes bestaar af Haartyll, da det sjældent lykkes at dække denne.
De anførte Klæbesteder monteres med Baand Nr. Vs, syes, udfyldes
med Vokstaft, medens Stiftene fjernes fra de indre Baand, hvorpaa
det hele paa den forhen beskrevne Maade overtrækkes med Gaze,
og til Slut syes Tyllstrimmelen paa som paa Afb. 3.
EN TOUPET UDEN SKILNING.
Naar man anbefaler en Herre at bære Toupet, vil man ofte
høre den Bemærkning, at han nok kunne beslutte sig dertil, naar
blot Skilningen og Pandepartiet kunde fremstilles mere naturtro end
det i Reglen plejer at være. Vi maa desværre indrømme, at dette
saa ofte er Tilfældet; thi ved Forarbejdelsen af den Slags Toupet’er,
bliver der ofte begaaet følgende Fejl: For det første ukorrekt Maaltagning, Forpasning af Monturen, og til sidst en daarlig Tilklipning
af Haarene. Men paa den anden Side er Vekommende ogsaa ofte
selv Skyld i ikke at være tilfreds med deres Toupet, fordi de ikke
behandler den, som de bør gøre, den maa nemlig paa Grund af den
daglige Brug behandles med stor Omhu. I de fleste Tilfælde ser
vi ikke noget til vedkommende Herre, til hvem vi har forarbejdet
en Toupet, før han enten skal have lidt klippet af hans eget Haar,
eller der skal repareres et eller andet ved Toupet’en. I saadant
Tilfælde bliver den som oftest lappet sammen i en Fart og renset
med lidt Sprit — fordi den er uundværlig, og saaledes bliver det
ved at gaa, indtil den ikke er til at bruge mere. Da først bestem
mer Kunden sig til, hvor nødig han end vil, at anskaffe sig en ny.
Atter andre bærer Toupet’en baade Dag og Nat, ligegyldig om Haa
rene har mistet deres Farve eller den er gaaet ud af Facon.
For nu at bringe en Afveksling fra den saa almindelige Skilning,
indeholder efterfølgende en Afhandling om Fremstillingen af en
Toupet uden Skilning, efter Kunstnerfacon, med tilbagefaldende Haar.
En saadan egner sig især for Personer, der bevæger sig meget blandt
andre Mennesker og derfor ogsaa meget udsat for Kritik, ikke alene
med Hensyn til deres Gerninger, men ogsaa hvad deres Ydre angaar;
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som vi jo alle ved, er Kritiken ofte meget spids, og man generer
sig ikke heller for Antydninger, der slet ikke vedrører Sagen.
At en saadan Toupet frem for alt fordrer en nøjagtig Maaltagning og et fast Hold, er selvfølgelig. Endvidere maa man iagttage,
at Haarlinien paa Panden nøje svarer til den naturlige Linie; thi
naar Toupet’ens Kant paa Panden bliver for spids eller for stump
udført, fremkalder det al Tid et una
turligt Indtryk. Dersom man laver
Monturen færdig paa en Gibsmodel,
da kan man garantere for, at Toupet’en vil komme til at sidde. Men
det gælder jo ogsaa om, at den be
holder dens gode Sæde, og dette
afhænger udelukkende af, om man
anvender det rigtige Stof. Dertil
egner sig bedst Haargaze, det er et
tæt Væv, der fremstilles af Menneskehaar. Dette Stof er, naar Arbej
det er færdigt, næsten uopslideligt,
men for Arbejderen, der ikke er
vant til dette Stof, foraarsager det
mange Vanskeligheder, fordi Ma
skerne paa Grund af den løse Væv
ning trækker sig saa let. Dette kan
man imidlertid forhindre ved at
Afb. 1.
overtrække Stoffet efter Paasyningen med Slørtyll af Silke. Som Afb. 1 viser, er Monturen lukket
i hele dens Runding. Klæbestederne danner ligeledes et sluttet
Hele, thi paa denne Maade holder Faconen sig bedre.
Har man monteret Omfanget af Toupet’en med Baand Nr. Vs,
bliver den inderste Rand af Klæbestederne besat med det samme
Baand, hvorefter Baandforbindelserne og Lægene syes. Klæberummet,
der nu er imellem begge Baandene, bliver dernæst udfyldt med
Silkegaze, idet man sirligt syer dette paa de inderste Baandkanter,
derefter bliver denne Flade overspændt med Fiskeblære og heftet
fast paa Midten af Baandet. Efter dette klipper man Gazen saavel
som Fiskeblæren saa langt af paa de yderste og inderste Rande, at
disse Stoffer hverken staar udenfor eller indenfor, derved danner
Baandene Grænsen. Nu fjerner man de inderste Stifter og over
spænder hele Grunden med Tambourerings-Stoffet, dette syer man
da fast paa den inderste Kant af det yderste saavel som af det inHaandbog i Haararbejde.
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derste Baand. Derefter følger Udspændingen, saaledes som det er
synlig paa Afb. 1. Nu sømmer man den yderste Kant om og af
klipper Haargazen, men ikke for tæt ved Kanten. Til sidst bliver
Monturen overtrukken med Slørtyllet, der kun maa syes til de
yderste Rande — og nu kan man endelig begynde Tamboureringen.
Jeg maa endnu tilføje, at til en saadan Toupet maa man i det mindste
til det forreste Parti anvende Haar, der af Naturen er kruset, fordi
glat Haar vil synke sammen til en kompakt Masse. Selv om man
vil krølle saadant Haar, opnaas dog ikke et saa naturligt Fald, som
naar det kruser af sig selv. Endvidere er det af stor Betydning, at
Haarene beholder deres krusede Spidser. For at opnaa dette, lægger
man Haarene modsat af hvad man plejer i Kardæsken, tager det
ved Spidserne i Stedet for ved Ho
vedet og lægger dem saa langt om,
som Haarenes Længde skal være.
Har man tamboureret nogle Kvadrat
Centimeter paa denne Maade, bliver
Spidserne skubbet tilbage og Hove
derne skrabet med Barberkniven.
Tamboureringen begynder ved den
bagerste Rand saaledes, at Haaret i
Rundingen af Baandet falder nedefter
indtil hvor Øret begynder, hvorefter
hele Grunden bliver saaledes udfyldt,
at Haarene kommer til at falde, som
de var naturlige (se Afb. 2). Nu bli
Afb. 2.
ver Baandkanterne tambourerede i
skraa Linie indtil hvor Panden begynder, og derefter svinger Tam
boureringen indtil man er naaet ca. 2 cm fra Pandelinien. Den
øvrige Del af Monturen bliver tamboureret rigtig fin og tæt frem
efter mod Ansigtet og dernæst presset tilbage, hvorved det forener
sig med Baghaaret. Nu løsner man Toupet’en fra Hovedet, vender
den og stifter den igen paa, altsaa med Haarsiden nedefter. For at
forhindre, at Kanten paa Panden synes for paafaldende markeret,
tambourerer man i Baandets Bredde paa samme Maade som ved en
Transformation, altsaa paa tværs over hinanden og fremefter, hvor
efter Haaret med Pressejærnet bliver presset tilbage. Paa denne
Maade bliver Haarets Pandelinie fuldstændig skjult og det vil se
ud som voksede Haarene direkte ud fra Hovedhuden.
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FORFÆRDIGELSE AF EN DAMEPARYK MED SIDESKILNING.
Efter at have taget Omfanget af Hovedet, tager man et Paryk
hoved passende dertil. Er Hovedets Omfang f. Eks. 56 cm, kan
man godt tage en Parykblok Nr. 57, og overfører derpaa de for
skellige Maal.
Nu gaar man over til den
egentlige Montering, der sker paa
følgende Maade, rettende sig efter
Afb. 1 og 2. Først monterer man
det paa Afb. 1 med Tallet 1 be
tegnede Slutningsbaand, hvilket udgaar fra Nakken over Panden for
atter at ende i Nakken (det Stykke
Baand, som gaar over Skilningen,
bliver senere udklippet). Derefter
følger Monteringen af de ydre Kon
turer, hvortil man anvender et Vs
cm bredt Silkebaand, med hvilket
man begynder ved den venstre
Skilningsside. Man monterer der
efter fra Skilningen til Tindingen,
derpaa det venstre Nakkeparti, fortsætter med højre Nakkeparti om
til højre Tinding og til Slut selve Pandepartiet (Afb. 2). Naar dette
er naaet, foretager man en Vending med Baandet for at kunne mon
tere den højre Side af Skilningen. Der foretages atter en Vending
med Baandet, som nu gaar over til at blive et Fjederbaand, idet
man fortsætter til højre bag Skilningen, hen efter det højre Øre,
omkring Nakken, for at ende ved den venstre Side af Skilningen.
Dette Fjederbaand er paa Afb. 1 betegnet med Tallet 2. — Fjedrene
paa Panden har en Længde af henholdsvis 7 og 6lA cm, medens
Skilningsfjedrene maaler 4 og 51/» cm, Tindingefjedrene, saavel højre
som venstre Side, har en Længde af 6 og 5*/a cm, og Nakkefjedrene
5 og 5 Vs cm. Afb. 1 og 2 viser tydeligt, hvorledes Fjederstillingen
paa de forskellige Steder skal være, og Fjedrene maa ikke gerne
være over V2 cm brede, hvilket spiller en meget stor Rolle, da
disse Fjedre skal give Parykken den rigtige Stivhed og Facon, som
helst skulde holde sig mindst 1 Aar. Fjedrene, der anvendes hertil,
faas hos de fleste Uhrmagere og behandles som tidligere beskrevet.
Efter at man nu har anbragt to Forbindelsesbaand fra Panden
til Nakken (betegnet paa Afb. 1 med en punkteret Linie), og fra
det ene Øre over Hovedet til det andet Øre, der skærer hinanden
5*
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paa Hovedets Midte, oversyr man Baghovedet med Silketyll, medens
Nakkestykket, Tindingepartierne og Stederne ved Skilningen be
trækkes med Tyllmoid. Til selve Skilningen benytter man en Skil
ning af dobbelt Haartyll for at gøre den stærkere, da den skal tamboureres med bølget Haar og saa tæt, at
den næsten ikke er at se.
Monturen er nu færdig til at tamboureres. Man begynder bag ved det ven
stre Øre og i Retning mod Nakkens Midte,
hvortil man anvender Lokkehaar af 10 cm
Længde. Det samme udfører man paa
den højre Side og fortsætter med hele
Nakkepartiet, hvortil anvendes .en Blan
ding af 2/s Frisure forcée og Vs glat Haar,
begge af 45 cm Længde. Kanterne til
højre og venstre ved Tindingerne og ved
Pandestykkerne, saavelsom ved begge Si
derne af Skilningen, bliver ligeledes tamAfb. 2.
boureret med kort, krøllet Haar, hvorved
Naturligheden bliver mere fremtrædende. Til den øvrige Del af
Parykken benytter man stadig Blandingen 45—50 cm Længder i 2/3
Frisure forcée og Vs glat Haar. Til Baghovedet anvender man ca.
4’/a m Trense, som maa være trenset
meget fint, at der f. Eks. medgaar 10 gr
40 45 cm Haar pr. m. At Trenserne paa
Baghovedet maa slaas dobbelt er en Selv
følge, da Haaret ellers vil blive altfor tykt.

FORFÆRDIGELSE AF EN HERRE
PARYK MED SKILNING.
Har man først lavet en Dameparyk
som ovenfor beskrevet, vil Fremstillin
gen af den her beskrevne Herreparyk
ikke falde vanskeligt, thi det meste vil
være en Gentagelse, fraregnet Haarmaterialet. Beskrivelsen vil derfor være
Afb. 3.
kortere, og findes der et eller andet,
man i det efterfølgende vil være i Tvivl om, vil det findes beskre
vet under Temaet „Dameparyk med Skilning“.
Er Maalene overførte paa Parykblokken, tegner man Konturerne
paa Blokken og monterer denne, hvortil Afb. 3 og 4 tjener som
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Mønstre. Baandene, man anvender dertil, er følgende: Slutningsbaandet maa være 1 cm bredt, medens de ydre Konturbaand
og Skilningsbaandet, saavel som Fjederslutningsbaandet, kun maa
være Vs cm bredt. Fjedernes Størrelse kan
ved en almindelig stor Paryk med Hoved
Omfang 58 cm f. Eks. være: Pandefjedernes
Længde 71/« og 9 cm, Fjederne ved Ørerne
5l/a cm og Nakkefjederne 41/»—5 cm, me
dens de to Fjedre ved Skilningen henholds
vis maa være 4 og 672 cm. Fjedernes Stil
linger fremgaar tydeligt af Afb. 3 og 4.
Den bagerste Del af Parykken kan man
godt forsyne med Trensearbejde, af hvilken
Grund dette Parti betrækkes med Silketyll,
medens den øvrige Del paasys Silkegaze.
For at gøre Skilningen stærkere, gør man
rigtigst i at forsyne denne med en dobbelt
Haartylls Skilning. — Ved Valg af Haar til Tambourering anvender
man ikke udelukkende kruset Haar,
men man blander dette med glat Tou
pethaar. Nakkepartiet derimod tamboureres kun med glatte Haar, hvor
imod Trensearbejdet bestaar af halvt
glat og halvt kruset Haar og trenses
meget fint.
Til Slut syr man et bredt Gummibaand paa den indvendige Side af Pa
rykken for at give den bedre Hold,
men dog ikke mere, end at Spændin
gen er højst 1 cm. Ved normale Ho
veder kan, naar Hoved-Omfanget er
58 cm, udmærket godt anvendes et
Afb. 5.
Parykhovede med Omfang 59 cm. —
Den færdige Herreparyk ses paa Afb. 5.
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KLIPNING AF TOUPET OG PARYKKER.
Klipning af Toupet’er og Parykker hører til det Arbejde inden
for Parykmagerfaget, som kræver den yderste Akkuratesse og For
sigtighed. Det er ikke som Tamboureringen noget mekanisk Arbejde,
men man maa nøje eftertænke hvert enkelt Greb, man fortager sig, og
stedse have Kundens Ansigt for sig for derved at tilpasse Haararbejdet.
Ved Klipning af en Toupet maa man tage Hensyn til, om denne
er tynd eller tyk forarbejdet. I første Tilfælde betjener man sig af
en Saks, og passer paa at Toupet’en ikke bliver endnu tyndere og
ej heller stumpklippet, men man benytter sig af Effileringen for
derved at faa Haarkanten jævnt udløbende.
For at udføre dette Arbejde tager man med venstre Haand en
enkelt Haardel og touperer denne med Kammen, som man holder
i højre Haand, idet man skubber noget af Haaret tilbage. Det Haar,
der nu bliver tilbage imellem Fingrene, skraber man med Saksen
frem og tilbage og temmelig tæt ind mod Toupet’ens Kant. Man
begynder altid med Effileringen ved Skilningen og de sammen tou
perede Dele kæmmer man ikke ud med det samme, men lader
disse blive staaende, indtil man er kommen helt rundt. Jo længere
og jo tykkere Haaret er, desto hyppigere maa man gentage Effile
ringen og stedse iagttage ikke at skrabe for meget af, thi er der
først fjernet for meget, lader Fejlen sig ikke rette. Ved Tilklipning
af en Herreparyk maa Tindingepartierne effileres noget mere, saa
at Haarene kommer til at ligge godt fladt og Endespidserne forløber
regelmæssig. I det hele taget maa alle Haarene ved Tindingerne,
Ørerne og i Nakken skrabes helt tyndt, da disse jo staar i umid
delbar Forbindelse med Hovedet og danner Overgangen.
Efter at have taget et Parti, holder man ligesom ved Toupet’en
dette fast og touperer det, de mellem Fingrene værende Haar skra
ber man derefter, idet man sætter Klingen af en Barberkniv ned
mod Haaret dog saaledes at Ryggen af Kniven ligger ned paa
Haaret, altsaa hel fladt. Til dette Arbejde hører en let Haand,
Øvelse og Taalmodighed, og for den, der ikke har forsøgt dette
Stykke Arbejde tidligere, vil det være raadeligt først at forsøge sig
med en gammel Paryk.
Kruset Haar er endnu vanskeligere at tilklippe og paa disse
maa Endespidserne være endnu mere spidse. At klippe kruset
Haar stump over Fingrene er absolut forkasteligt, da disse aldrig
forener sig, hvorfor man ikke saa sjældent ser store Hakker i Pa
rykker, netop fremkommet derved.
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Ved Nakkepartiet paa svære Personer maa man aldrig vælge en
for lige Facon, men derimod lade det gaa spidst ned imod Midten
af Nakken, thi netop denne Spids giver Parykken sit naturlige Ud
seende og den fede Nakke synes ikke saa kødfuld. I det Tilfælde,
at Nakkepartiet er tamboureret for tykt, maa man kun anvende Bar
berkniven til en hvis Grad og hellere gribe til Tambourernaalen og
meget forsigtig atter tage nogle Passéer ud.
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af haandsmedet
Jern og megetsolid bygget, samt
hvidlakeret, naar
ikke andet opgi
ves. - Leveres
dog i en hvilken
som helst Farve
og Lakering.

Begrundet paa
Raamaterialernes varierende
Priser kan fast
Pris for Tiden
ikke opgives.

■
Forlang Pristilbud

CARL WITT

Ribe
H

URSOLOXIN
HAARFARVEN
til dødt Haar er det letteste, billigste og
sikreste af alle Haarfarvemidler indenfor
Haarpræparationen. Man opnaar alle Far
vetoner i Løbet af nogle faa Minutter fra
sarteste Blond til dybeste Sort.
Ursoloxin leveres i to Sorter:

Ursoloxin n.

<naturel>

alle r0‘

samatblonde, til rød
lig brune og dybsorte Farvetoner.

Ursoloxin m. <mat> tU sar,matte

...
_____
brun og dybsort.

- Farvetoner i blond,

Ved Sammenblanding af begge Præpa
rater kan der chatteres i enhver Grad.

Ursoloxin koster pr. Glas Kr. 1,50.
en gros:

CARL WITT, Ribe
L. BLANK, København

