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Step by Step 

Den världsberömda Nail Art artisten Natalia Yakubchuk har haft sina porträttnaglar i många ryska nail art tidningar. 
De här porträttnaglarna har hon bl.a. visats i den ryska Hand & Nails Furore. 
Vi bad henne ge oss lite mer detaljer om hennes speciella teknik i denna step-by-step. 
Natalia Yakubchuk säger att det viktigaste vid skapandet av ett porträtt är proportionerna, avståndet mellan näsa 
och mun samt placeringen av ögonen. 
En annan mycket viktig detalj är formen på ögonbrynen. 
En antydan till en form är ofta bättre än en detaljerad form. För mycket detaljer på en liten nagelyta kan lätt ge ett 
intryck av kaos. 
Hur som helst så kräver en porträtt skapelse mycket träning och tålamod. 
 

Step by Step 

1. Förbered nageln som vanligt. Torka av nageln   
    med Nail Antiseptic och en Nail Wipe. 
    Sätt på en Prestige Competition mall. 
    Applicera Prestige Clear och skapa en Stiletto   
    formad nagel med en lång fri rand. 
    Förläng därefter nagelbädden med den Prestige     
    Camouflage färg som matchar modellen bäst och    
    pincha därefter nageln. 
 

2. Använd mörkblå akrylfärg och crunch för att ge den   
   fria randen en "chick look". 
   Använd "fading" tekniken, börja med den mörka    
   delen vid toppen av fria randen och avsluta med den   
   ljusa delen vid smile line. 
 
 
 

  

 

 



 

 

3. Applicera Prestige Clear över hela nageln och skapa  
   din kurva. Pincha nageln en gång till och låt    
   materialet härda. Fila nageln till önskad form. 
 

4. Applicera hot pink och vit Nail Art Paint över nageln   
   med one stroke teknik som en slinga över nageln. 
   Låt inte linjerna beröra varandra så den blå   
   akrylbakrunden förblir synlig. 

  

5 & 6. Använd vit Nail Art Paint för att skapa fler linjer mellan och ovan de första linjerna. 
          Använd endast vit Nail Art Paint då du når nagelbädden. 

  

7. Skapa porträttet på ringfingret. Använd   
    krämfärgad Nail Art Paint för att skapa    
   grunden till ansikte och hals. Blanda i lite rött  
   för kinderna. 
   Använd svart, röd och mörkbrun Nail Art Paint   
   till håret. Skapa konturerna för ögonbryn, näsa   
   och ögon. Grunden till munnen skapas med   
   ljusröd Nail Art Paint. 

 

8. Ge ansiktet mer detaljer med svart Nail Art  
    Paint och ögonen med blå Nail Art Paint. 
    Var extra noggrann med konturerna till   
    käke och hals. 
    Skapa ett halsband, örhängen och en   
    hårkedja med små vita punkter. 

 



 

 
9. Blanda guld och svart Nail Art Paint till en purpurfärg  
   och skapa dekorativa blommor på de andra naglarna. 
 
 

10. Applicera svarta punkter med Nail Art Paint i vita   
     punkter på varje nagel. Avsluta med Supreme Finish. 
 
 

 

 


