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Nailtech:  Katarina Gonchar 
‐ Magnetic Nail Design

december 2011 naglar i norden  |  71

Katarina Gonchar från Ukraina är en berömd och 
mycket populär lärare i nail art. Hon är en mästare i 
alla nail art tekniker och skapar fantastiska designer. 
I den här designen använder hon sig av Magnetics 
Pro‐Formula Ibiza Nights Collection och skapar en 
glittrande stiletto nagel med blå och lila skuggor.

Den talangfulla Katarina från Kiev är bara 25 år och 
har arbetat som nagelterapeut i 5 år. Hon gjorde 
sin grundutbildning och vidareutbildning i nail art 
hos Natalia Yakubchuk. 2008 vann Katarina den 
nationella nail art tävlingen i Ukraina. I flera interna‐
tionella tävlingar har hon dessutom flera 2:a plats 
placeringar. Hennes fantastiska bidrag till Magnetic 
Tip Box Competition 2011 gav henne första platsen 
och Magnetics Tip Box Award. Även som lärare och 
domare har hon varit involverad i både Europeiska 
och Ukrainska tävlingar. Hon är även känd för sina 
demonstrationer både på mässor och på seminarier. 
Katarinas favoritteknik är handmålad nail art, men 
hon skapar även gärna designer både med gel och 
akryl. Faktum är att hon älskar all typ av nail art.

Katarina föredrar att skapa nail art på långa stiletto naglar.
Hon förlänger nagelbädden och placerar designen så den kommande 
utväxten blir mindre synlig.

1. Först förbereder hon nageln som vanligt och applicerar därefter en Magnetic Stiletto Nail Form.
Själva förlängningen görs därefter i ett tunt lager med Prestige Crystal Clear.

2. Katarina förlänger nu nagelbädden med Prestige Camouflage and Prestige Opaque Pink.

3. När akrylen har härdat lite, pinchar hon försiktigt nageln med en pincett för att skapa en smal 
och stark nagel.

4. Därefter applicerar hon Jailhouse Black akrylpulver, från Ibiza Nights Pro Formula Collection, 
vid nagelbädden och innan den härdat applicerar Katarina det lila akrylpulvret från Yes! For 
Special Effects & Brides Collection.

5. Sedan appliceras ett tunt lager med Heart Break Purple akrylpulver som gnistrar och glänser.

6. Avslutningsvis avslutas nageln med ett tunt lager av Prestige Crystal Clear.

7. Återigen pinchas nageln i form med en pincett.

8. Katarina finputsar nu nagelns form med en Boomerang 100/180 grit fil.

9. Fildammet avlägsnas och nageln är nu färdig för själva designen.
För designen använder hon den minsta storleken på Detailer Brush och White Nail Art Paint.
Långsamt skapar hon konturerna på blommorna.

10. Nu fylls blommorna med Pink Promise och White Nail Art Paint. För att kunna ta flera
färger samtidigt på penseln, använder Katarina en Flower Brush.

11. Till bladen använder Katarina Apple Green, White och Pearl Lime Nail Art Paint.
 
12. Hjärtat av blommorna görs i mörkare färger, Black och Pinky Promise Nail Art Paint.
Efter det appliceras några prickar med Pearl Lime och White Nail Art Paint. Konturerna på
hjärtat av blommorna förstärks nu med Black and White Nail Art Paint. Katarina skapar även
extra djup i designen med White Nail Art Paint bredvid blommorna. Till sist avslutas nageln
med Nail Art Sealer.
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