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VED DU EGENTLIG, HVILKE BRILLESTEL DER FÅR DET BED-
STE FREM I DIG? HAR DU STYR PÅ DIN ANSIGTSFORM? DE 
FARVER, DER KLÆDER DIG BEDST? HVILKEN TYPE, DU ER? 
ELLER HVILKE SIGNALER, DIN BRILLE SENDER?

Hvis du uden tøven kan svare ja på alle spørgsmålene, har du 
sikkert allerede en brille, der passer helt perfekt til dig. Er du 
til gengæld lidt i tvivl, kan Stilstudie-magasinet hjælpe dig med 
at fi nde brillen, der får dig til at se fantastisk ud.

For briller er ikke bare et nødvendigt onde. Briller er mode. 
Derfor er der også fl ere og fl ere, der bruger briller (selv 
uden styrke), fordi de har opdaget, at briller er en af de mest 
forrygende accessoires … 

… hvis man altså kan fi nde ud af at vælge de rigtige. Og det 
kan du komme til. Læs Stilstudie-magasinet igennem – så lover 
vi dig, at dine næste briller bliver dine yndlings!

God læselyst

stilBÆR DIN  BRILLE 
MED
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BRILLER GIVER DIG IKKE KUN ET BEDRE SYN. DE 
KAN OGSÅ FÅ DIG TIL AT SE BEDRE UD. DEN RIGTIGE 
BRILLE FREMHÆVER DINE BEDSTE SIDER OG SKJULER 
DE SMÅ SKØNHEDSFEJL, DU IKKE HAR LYST TIL AT 
SÆTTE FOKUS PÅ.

LAV DIN EGEN  

HVILKEN 
ANSIGTSFORM 
HAR DU?

OVAL

TREKANTET

Det ovale ansigt har en smal 
pande, lidt bredere kindben 
og er smal over kæberne. An-
sigtsformen bliver betragtet 
som den mest harmoniske, 
da stort set alle brilletyper 
klæder dette ansigt.

Den trekantede ansigtsform 
har en markeret pande, 
brede kindben og et smalt 
kæbeparti. Ofte er ansigtet 
meget lille, og hagen kan 
virke en smule spids.
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 ANSIGTSANALYSE 
Det kan være svært at identifi cere sig med standardiserede 
ansigtsformer, men vi har alle sammen en ansigtsform, der 
overvejende er oval, rektangulær, trekantet eller dråbeformet.  

Du kan fi nde frem til din ansigtsform ved at tegne omridset af 
dit ansigt på et spejl med en læbestift eller en tusch (der kan va-
skes af), og så sammenligne omridset med de grafi ske tegninger.

BRILLEFACONEN SKAL KOMPLIMENTERE DIT ANSIGT
Hvis du har en oval ansigtsform, kan du bruge stort set alle 
brilletyper. Men hvis din ansigtsform er rektangulær, trekantet 
eller dråbeformet, kan du ud fra den ovale form se, hvor du kan 
hjælpe dit ansigt lidt på vej med et par briller. Dér, hvor din an-
sigtsform ikke er dækket af ovalen, skal dine briller rette ekstra 
fokus, da det optisk vil få dit ansigt til at syne mere ovalt. 

Har du eksempelvis en rektangulær ansigtsform, skal du være 
særligt opmærksom på, at dine briller skal have lidt bredde, 
da dit ansigt på den måde kommer til at syne mere harmonisk.

REKTANGULÆR

DRÅBEFORMET

Det kantede ansigt har ca. 
samme bredde over panden, 
kindbenene og kæberne. Og 
særligt kæberne kan være 
meget markerede.

Kendetegnende for den drå-
beformede ansigtsform er en 
smal pande og brede kæber.
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BRYN

KINDBEN

BRYN
Overranden på brillen skal følge 
brynenes facon og helt eller delvist 
være fri af den. Brynene må aldrig 
sidde ned i brilleglasset.

NÆSE
En kort næse kan syne længere ved 
at bruge briller med nøglehulsnæse*) 

eller en bro, der buer opad.

Den lange næse virker kortere, hvis 
brillens bro går lige over næseryggen 
eller buer en anelse nedad. Broen må 
også gerne sidde så lavt som muligt.

*) Nøglehulsnæse:

 

Ø J E  F O R  A N S I G T S D E T A L J E R N E
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NÆSE

ØJNE

ØJNE
Øjnene skal så vidt muligt sidde midt 
i brilleglasset på den vertikale led.

Tætsiddende øjne kan optisk syne 
længere fra hinanden ved at bruge en 
brille, der er lys ved næsen og mørk 
ved stangen. Stangen må gerne være 
kraftig markeret.

Øjne, der sidder langt fra hinanden, 
kan optisk snydes kortere ved hjælp 
af et bredt stel, der er mørkt hen over 
næseryggen.

KINDBEN
Brillen skal fl ugte med kindbenene. 
Det er også vigtigt, at brillen går ud til 
kindbenene, da det ellers ser ud som 
om, man er vokset fra brillen.
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ILDSJÆL     

FARVER, 
DER PASSER 
TIL DIG: 

VARME FARVER

HUD
ELFENBENELFENBEN GYLDEN BEIGEGYLDEN BEIGE BRONZEBRONZE

ØJNE
GRØNNEGRØNNE MØRK PETROLMØRK PETROL NØDDEBRUNENØDDEBRUNE

HÅR
LYSTLYST GYLDENTGYLDENT RØDT ELLER KASTANJERØDT ELLER KASTANJE

lleell e
JÆL     
ellll

At vælge den rigtige brille handler ikke kun om ansigtsformer, brede næser eller tætsiddende øjne. Det handler også om at få et stel, 
der farvemæssigt harmonerer med dine egne farver.

Husk: Varme farver har altid en gul undertone.
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    ISDRONNING

FARVER, 
DER PASSER 
TIL DIG: 

KOLDE FARVER

HUD
ROSAROSA KØLIG BEIGEKØLIG BEIGE HVIDHVID

ØJNE
BLÅBLÅ GRÅBLÅGRÅBLÅ SORTESORTE

HÅR
LYS ASKEBLONDLYS ASKEBLOND KOMMUNEFARVETKOMMUNEFARVET SORTSORT

llerlle
   ISD   IS 

KOLKOllerllell rll r

Alle mennesker kan inddeles i enten varme eller kolde farver – alt efter deres hudtone, øjenfarve og hårfarve. Og der er stor 
forskel på, hvilke farver der passer bedst til de to typer. Gennemgå skemaet og fi nd ud af, om du er fuld af varme eller køligheden 
selv – og se hvilke farver, der gør det for dig.

Husk: Kolde farver har altid en blå undertone.
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Når du kender din ansigtsform og din farve-
skala, skal du overveje, hvilken type du er 
og i hvilke situationer, du skal bruge brillen.

Det er vigtigt, at du er tro mod din personlighed, når 
du vælger briller. Er du den klassiske type, der fore-
trækker rene linjer og enkelt design, vil en diskret 
brille, der farvemæssigt ligger sig op ad dine egne 
farver, sikkert være det rigtige valg for dig. Mens et 
markant og iøjnefaldende stel er mere rigtigt, hvis du 
er den modige, farverige type. Uanset, hvilken brille 
du sværger til, vil den udsende et signal om, hvem 
du er. Derfor er det også ofte en god idé at have fl ere 
forskellige briller at skifte med, der passer til de roller, 
du spiller i løbet af en dag. På jobbet, derhjemme el-
ler sammen med vennerne. Og brillen kan være med 
til at understrege de signaler, du gerne vil sende i de 

forskellige situationer.

SERIØS 

      
eller ude på Spilopper
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BRILLER MÅ GERNE KUNNE SES
men de skal understrege din personlighed – ikke overdrive eller underdrive
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M A K E  T H E
B E S T  O F  I T

Som brillebærer kommer der uvilkårligt mere fokus på dine øjne. 
Så hvorfor ikke få det bedste ud af det, du har fået fra naturens hånd? 
Med et trylleslag kan du fremhæve eller korrigere dine øjne med makeup.

Inden du går i gang med pensel og pudder, er det en god idé 
at betragte dine øjne grundigt, så du kan genkende dem ud 
fra tegningerne.

1. Globelinjen
2. Ydre tredjedel af 
 øvre øjenlåg
3. Indre totredjedel af   
 øvre øjenlåg
4. Øverste del af øjenlåg,  
 der ligger mellem globe-  
 linjen og øjenbrynet

Husk!
… at mørke farver skjuler 
    og gør mindre

… at lyse farver fremhæver 
    og gør større

… at blande dine øjenskygger 
    sammen, når du lægger dem 
    på, så overgangen fra den ene    
    nuance til den anden ikke 
    bliver hård og kantet

Dine øjne bliver betragtet som de mest 
harmoniske, fordi der præcis kan være et 
tredje øje mellem øjnene.

TIP: Med de øjne kan du tillade dig alt 
med make-up. Men det fl otteste resultat 
får du, hvis du bruger to-tre forskellige 

nuancer øjenskygge. Du kan evt. skele 
lidt til makeup-tipsene for tætsiddende 
øjne eller øjne, der sidder langt fra hinan-
den, hvis du har brug for lidt inspiration.

Det ideelle øje
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Dine øjne sidder så langt fra hinanden, 
at der kan være mere end et tredje 
øje mellem dem.

TIP: 
2 forskellige nuancer 
skal lægges som følger:
Mørkeste nuance i nr. 1+3
Lyseste nuance i nr. 2

3 forskellige nuancer
skal lægges som følger:
Mørkeste nuance i nr. 3
Mellem nuance i nr. 1
Lyseste nuance i nr. 2
Highligther i nr. 4

Læg altid eyeliner helt inde fra 
øjenkrogen og ud – både på øverste 
og nederste vippekant

Dine øjne er store og kan virke en smule 
fremstående.

TIP: Brug primært mørke farver
2 forskellige nuancer skal lægges 
som følger:
Mørkeste nuance i nr. 1+3
Lyseste nuance i nr. 2

3 forskellige nuancer skal lægges 
som følger:
Mørkeste nuance i nr. 3
Mellem nuance i nr. 1
Lyseste nuance i nr. 2
Highligther i nr. 4

Brug mørk kohl på den underste våde 
øjenlågskant for at få øjet til at syne mindre

Øjnene sidder langt fra hinanden Store øjne

Små øjne eller dybtliggende øjne
Dine øjne er små og har kort afstand mel-
lem de øverste og nederste vipper. Eller dine 
øjenbrynsben er mere synlige end selve 
øjelåget, der næsten ikke kan ses.

TIP: Brug primært lyse nuancer
2 forskellige nuancer skal lægges 
som følger:
Mørkeste nuance i nr. 1+2
Lyseste nuance i nr. 3
Highligther i nr. 4

3 forskellige nuancer skal lægges 
som følger:
Mørkeste nuance i nr. 1
Mellem nuance i nr. 2
Lyseste nuance i nr. 3
Highligther i nr. 4

Læg altid eyeliner på den yderste trefjerde-
del af øjenlågskanten – både på øverste og 
nederste vippekant. Brug også en hvid kohl 
på underste våde øjenkant for optisk at åbne 
øjet mere op

Dine øjne sidder så tæt, at der ikke er plads 
til et tredje øje mellem dem.

TIP: 
2 forskellige nuancer skal lægges 
som følger:
Mørkeste nuance i nr. 1+2
Lyseste nuance i nr. 3
Highligther i nr. 4

3 forskellige nuancer skal lægges 
som følger:
Mørkeste nuance i nr. 1
Mellem nuance i nr. 2
Lyseste nuance i nr. 3
Highligther i nr. 4

Læg altid eyeliner på den yderste trefjerde-
del af øjenlågskanten – både på øverste og 
nederste vippekant.

Tætsiddende øjne
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Når du bærer briller, må dine vipper aldrig ramme bril-
leglasset. Hvis du har meget lange vipper, kan du bruge 
en vippetang for at få dem til at bue mere opad.

Der er stor fokus på dine bryn, når du bruger briller. 
Derfor skal du sørge for, at dine bryn altid er velpleje-
de. Pluk dem kun på undersiden – aldrig på oversiden. 
Og husk, at fjerne alle hår, der gror nedad mod øjet.

Hvis du er langsynet, forstørrer brilleglasset dine øjne 
og din hud, så uregelmæssigheder tydeligere kan ses. 
Brug derfor en god concealer og øjenskygge i mørke, 
dæmpede toner.

Er du nærsynet, ser dine øjne mindre ud bag brilleglas-
set. Brug derfor lyse, klare og strålende farvetoner i din 
makeup, så øjnene optisk kommer til at syne større.

Som brillebærer skal du føre solskinspudderet eller 
rougen på i en lige linje fra midten af kindbenet og 
op mod konturen af brillen. Brillestellets kant må ikke 
skære rougen over. Et godt tip er at vente med at påføre 
rougen, til du har taget brillen på.

DO’SANDDONT’S 

HUSK, NÅR DU LÆGGER MAKEUP…
         … AT LYSE NUANCER FREMHÆVER OG MØRKE 
NUANCER SKJULER ELLER TRÆKKER TILBAGE
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De glitrende magasiner messer mode og must haves, så man er 
ved at blive forpustet ved tanken om at skulle følge med. Men 
faktisk er det blevet lettere at være med på moden. For i dag er 
næsten alt tilladt. Og det gælder også inden for brillemoden. 

De store modehuse og de førende brillemærker sender hele 
tiden nye briller på markedet. I stilarter, der stikker i alle retnin-
ger. Store briller, kraftige briller, farverige briller, neutrale briller. 
De er her alle sammen. Og der er helt sikkert også en brille, 
som du vil føle dig lækker med.

For i bund og grund handler det om, at du skal fi nde en brille, 
som du har det godt med. En brille, der understreger din per-
sonlighed og fremhæver dine bedste sider.

Og så skal vi nok sørge for, at den er moderne. 
Enten på den helt trendy eller tidløse måde.

FASHI    N
High 
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Stadig lidt
 i tvivl… så hjælper vi dig gerne. 

Kom ind i forretningen eller ring og
 bestil tid til en personlig stiltest. ?
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