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AF ANETTE KRISTINE POULSEN

Det betaler sig at kræse 
for hænder og fi ngerspid-
ser, fordi et velplejet hånd-
arbejde har ry for at kunne 
afsløre, om du er et over-
skudsmenneske. Måske en 
overfortolkning, men ikke 
desto mindre har kvinder – 
og mænd – med velplejede 
negle og hænder et mere ak-
tivt og levende kropssprog, 
end når det modsatte er til-
fældet. Det fortæller negle-
ekspert Mina Z. Lorenzen 
fra amerikanske CND, som 
ud over at lave lak, er kendt 
for at have sin egen stab af 
fashion-helte, der pendler 
mellem de internationale 
modeuger for at forme, pyn-
te og lakke negle så godt til, 
at de bliver eftertragtet mo-
detilbehør.    

Så eftertragtet, at de takket 
være cyberspace, rykker med 
ind i stuerne. Som tilfældet 
er for 36-årige Tine Sjøgren 
Skov Petersen fra Hellerup, 
der dagligt er på lak-jagt i 
pauserne mellem sygeple-
jeskejobbet og familielivet. 
Jagten foregår ved compute-
ren og motivet er enkelt: eks-
klusiv mode for få penge.

»Kendere genkender med 
det samme de helt rigtige 
farver, og netop de hypede 
lakker er sjove at få fi ngrene 
i først,« siger hun og tilføjer, 
at det også er vigtigt for hen-
de, hvem der står bag.

»Jeg tænker først og frem-
mest på Chanel, Yves Saint 

Laurent og Essie. Jeg glem-
mer aldrig Chanels grønne 
Jade-lak, som var umulig at 
få fat i.« 

Det var så umulig at få fat i, 
at den selv på E-bay ikke var til 
at købe for et anstændigt be-
løb. Smertegrænsen for lak-
jægeren går ved 1000 kr.  Så 
meget skal man ikke slippe for 
Diors aktuelle garderobe af 
nye neglelakker, der ligner et 
godt bud på nogle af sæsonens 
mest eftertragtede farver. 

Internt i det franske cou-
turehus bliver stemmerne 
stadig bløde, når snakken 
falder på Monsiuer Christi-
an Dior og hans glorifi cering 
af kvinden tilbage i 1947, da 
han lagde verden ned med 
sit fokus på barm og ul-

trastramme taljer og fulgte 
op med duft og røde negle. 
I 1961 kom den første Dior-
lak, og skulle den nye sats-
ning med 21 couture-lakker 
matche tøjet, var spekta-
kulære farver ikke nok. Der 
skulle også en så intens far-

vepigmentering til, at lak-
ken kunne tidoble lysets 
genskær. 

I dag knapt 50 år senere 
har Diors karismatiske chef-
designer John Galliano en 
væsentlig fi nger med i alt – 
inklusive lak-kollektionen. 

Tanken er, at fremtidige rea-
dy-to-wear shows fra Diors 
designer skal fungere som 
en forpremiere på sæsonens 
nye lakker. Fra efterårets 
scene var det farven Bron-
ze Libertine, der i en chan-
gerende hasselnødsbron-
ze scorede toppoint blandt 
publikummet af kendisser 
og redaktører. 

Dior får dog næppe brug 
for at begynde fra bunden, 
når det gælder de nye lak-
ker, for franskmændende fra 
den eksklusive Avenue Mon-
taigne-adresse har haft ry 
for at lakke folk til i en grad, 
så man er forvænt med gode 
placeringer, når det gælder 
forbrugertest.          

Negle er således ikke ba-
re negle. Ud over at gå efter 
holdbare konsistenser og det 
bedste penselstrøg bruges de 
mange lakmuligheder også 
som et effektivt – og relativt 
billigt – fashion statement. 
Og det er aldrig kedeligt, lo-
ver lakglade Tine Sjøgren 
Skov Petersen og vinker far-
vel med 10 spejlblanke, viol-
sorte fi ngerspidser.  

anette.kristine.poulsen@borsen.dk

 Fashionabel 
til fi ngerspidserne

● Hold især øje med farver som 
blå-grøn, rød, beige, camel og 
lyngagtig brun-grå, og mosgrøn. 

● Under Marc Jacobs efterårs/
vinter-show fl ashede CND beige-
grå negle til den herre-inspirere-
de kollektion. Et andet hit var den 
såkaldte denim-manicure, som 
selv samme CND laver med hjælp 
fra cremelakken Urban Oasis Co-

lour pyntet med glimmereffekt-
lakken Teal Sparkle Effect.
 
● Klassisk mørkerøde negle –
 både ovale og korte i formen.

● Nøgne højglansfarver.

● Diors franske manicure, hvor 
halvmånen ved neglens begyndel-
se skal være meget synlig og ma-

les op med hvid lak. Så får man 
det, Dior kaldet et couture-look 
helt ud til fi ngerspidserne. 180 kr. 
(dior.com)

● YSL vender fransk manicure på 
hovedet og hælder efterårets lak 
på små duo-fl asker, så kontra-
sterne er til at få øje på. I efterårs-
looket Rock & Barok koster tvil-
linge-lakkerne. 225 kr. AKP

Efterårstendenser

Der er kamp til kløerne, når det gælder sæsonens mest 
eftertragtede lakker. For som et gestikulerende 
visitkort er neglene fremme i spotlyset, både når vi udveksler 
håndtryk, sidder i møde eller fl etter romantiske fi ngre
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De nye 2011 modeller venter på dig.
2011 præsenterer nye modeller, forbedret performance  og øget sikkerhed:
Ny Sportster® 883 SuperLow™ - En anderledes motorcykel, der er nem at 
håndtere og som vil inspirere og udvikle nye kørere.
Softail® Deluxe er tilbage, populær som aldrig før - Dette Harley® ikon, der 
er manges favorit rundt om i verden, er nu tilbage i ny, stærkere udgave.
ABS på alle Softail® modeller (undtagen på Cross Bones®), og Touring 
modellerne har fået ekstra power med Twin Cam 103™ motor.

Vi tilbyder Danmarks billigste motorcykel fi nansiering. 
Kom ind i butikken og få en prøvetur. Vi ses!
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