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Indrømmet, et Stilstudie-magasin om briller. Det lyder som noget, kun 
den mest forfængelige vil bladre i. Men hvad skal der være i vejen for 
at bruge lidt tid på at finde sin egen stil. For i virkeligheden vil de 
fleste af os jo gerne udstråle, at vi har styr på det. Og når det nu 
kan lade sig gøre med ret få hjælpemidler, gælder det bare om 
at komme i gang.

Stilstudie-magasinet kan hjælpe dig noget af vejen, så du får  
fod på, hvilke farver der klæder dig bedst, hvordan du skal  
passe på din hud og ikke mindst, hvordan du finder frem  
til de brillestel, der får dig til at se rigtig godt ud.

For briller kan meget mere end at give dig et godt syn.  
Briller kan understøtte din personlighed. Derfor er der 

BRILLERstil... og alt det jazzmed
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også flere og flere, der er begyndt 
at bruge briller (selv uden styrke), 
fordi de har opdaget, at briller lige 
sætter den sidste prik over i’et, når 
de vil gøre lidt ekstra ud af sig selv.

Og bonussen? Større selvtillid,  
respekt fra kvinderne i dit liv og  
alt det jazz ...

Vi glæder os til at give dig den 
samme oplevelse. 

God læselyst.
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ansigts
KEND DIN

Det er meget vigtigt at finde et  
stel, der passer til dit ansigt. Der er 
nemlig stor forskel på, hvilke stel  
der passer til de forskellige ansigts-
former.

Du kan finde frem til din ansigts-
form ved at tegne omridset af dit 
ansigt på et spejl med en tusch (der 
kan vaskes af) og så sammenligne 
omridset af dit ansigt med de gra-
fiske ansigtsformer.

Det kan være svært at identificere 
sig med de fire standardiserede an-
sigtsformer, men vi har alle sammen 
en ansigtsform, der overvejende er 
oval, rektangulær, trekantet eller 
dråbeformet. 

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.

TreKanTeT

OVaL

Det ovale ansigt har en smal 
pande, lidt bredere kindben 
og er smal over kæberne. 
Ansigtsformen bliver betrag-
tet som den mest harmoniske, 
da stort set alle brilletyper 
klæder dette ansigt.
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FORMansigts OG FIND DEN 
RIGTIGE BRILLE

BRILLEsTELLET sKaL KOmpLImENTERE 
DIT aNsIGT
Hvis du har en oval ansigtsform, kan du stort set bruge alle typer 
briller. 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 ansigts form 
ikke bliver dækket helt af ovalen, skal dine briller rette ekstra 
fokus, da det optisk vil få dit ansigt til at syne mere ovalt.

Har du for eksempel 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

Det rektangulære ansigt har ca. samme bredde 
over panden, kindbenene og kæberne. Særligt 
området omkring kæbebenet kan være meget 
markant.

Kendetegnende for 
den dråbeformede 
ansigtsform er en 
smal pande og 
brede kæber.

DrÅBeFOrMeT
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Øje for DETaLjERNE

NåR Du KENDER DIN aNsIGTsFORm, sKaL 
aNsIGTET sTuDEREs LIDT NæRmERE. DE små 
DETaLjER KaN væRE aFGøRENDE, NåR Du 
sKaL væLGE DEN pERFEKTE BRILLE.

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

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

sKæG
For at tage lidt af opmærksomheden fra skægget, skal 
brillens øverste kant dominere, mens den nederste 
kant skal være mere diskret (evt. slet ikke være der), så 
der bliver åbnet mere op for ansigtet. Vær opmærk-
som på, at skæg ændrer ansigtsformen fuldstændigt. 
Der er altså forskel på, hvilke briller der passer til 
ansigtet – alt efter om man har skæg eller ej.

BrYn

næSe

SKæG
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Øje for DETaLjERNE

KINDBEN
Brillen skal flugte med kindbenene. Det er også vig-
tigt, at brillen går ud til kindbenene, da det ellers ser 
ud som om, man er vokset fra brillen.

sKaLDEThED
når man er skaldet eller meget kortklippet, er det 
særlig vigtigt, at brillen har den rigtige facon i 
forhold til ansigtsformen. Brillen kommer automa-
tisk til at syne mere markant, når man er skaldet 
eller kortklippet. Derfor skal man også tænke over 
de signaler, man sender med sin brille, da de uvilkår-
ligt vil blive forstærket. Valget mellem den vovede 
eller mere neutrale brille er altså afgørende her.

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.

næSe

Øjne

*) nøglehulsnæse
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SKaLDeTHeD

KInDBen
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varmblod

FarVer, 
Der paSSer 
TIL DIG: 

VaRME FaRVER

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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Hud
ELFEnBEn gyLdEn BEIgE BROnzE

ØjnE
gRØnnE MØRk pEtROL nØddEBRunE

HåR
gyLdEnBLOnd RØdBRun MOkka

OPTO Stilstudie herre brochure.indd   9 30/01/08   13:18:09



varmblod

FarVer, 
Der paSSer 
TIL DIG: 

kOLdE FaRVER

alle mennesker kan inddeles i enten varme eller kolde farver – bestemt ud fra vores hudtone, øjenfarve  
og hårfarve. Og der er stor forskel på, hvilke farver der passer bedst til den varme eller kolde type. 
Gennemgå skemaet og find ud af, hvilke farver der gør det for dig.

Husk: Kolde farver har altid en blå undertone.
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IskOLd

ELLER

Hud
ROsa kØLIg BEIgE HVId

ØjnE
BLå gRåBLå sORtE

HåR
pERLE pLatInBLOnd sORtBRun askEBLOnd
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Det er ikke nok, at du kender din ansigtsform og farveskala, 
når du skal have ny brille. Brillen skal også understøtte din 
personlighed og passe til de forskellige situationer, du skal 
bruge den.

For uanset, hvilken brille du vælger, vil den udsende et signal om, 
hvem du er. Derfor er det ofte også en god idé at have flere forskel-
lige briller at skifte med, der passer til de roller, du spiller i løbet af en 
dag. på jobbet, derhjemme eller sammen med vennerne. Brillen kan 
også være med til at understrege de signaler, du gerne vil sende  
i forskellige situationer.

Det vigtigste er dog, at du føler dig godt tilpas med din brille.  
at det er dig, der kommer med brillen og ikke omvendt.

KlassisK, Casual
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eller bare rigtig trendy?

BRILLER TIL 
ENhvER LEjLIGhED
Det er altså vigtigt, at 
du er tro mod din type, 
når du vælger briller. er 
du f.eks. den klassiske, 
tidløse type, der fore-
trækker rene linjer og 
enkelt design, vil en 
diskret brille, der farve-
mæssigt ligger sig op ad 
din egen hårfarve, 
sikkert være det rigtige 
valg for dig.
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Klassisk
Vælg en brille, der signalerer 
seriøsitet. Ofte vil en klassisk 
brille i stilrent design passe, 
når fokus ikke skal være 
på dig, men f.eks. på en 
mødeagenda.

Casual
på golfbanen, på jagt, hjemme – eller 
hvor som helst. Her kan du vælge 
sporty eller afslappede stel, afhængigt 
af om de skal passe til dit nye golf-
outfit eller din gamle oilskinsfrakke.

Trendy
Her er der ingen regler. jo vildere og sjovere 

– jo bedre. Briller kan være lige så iøjnefal-
dende og farvestrålede, som du tør. eneste 

krav er, at de passer til dit ansigt og dine 
farver ... og din personlighed eller dit humør.
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maNDpLEj dIg
sELV

Når du har fundet den rigtige brille, er 
det vigtigt, at du selv gør noget for at 
føre stilen helt ud. For selv om en flot 
brille kan gøre meget for dit udseende, 
kan den ikke få dig til at se velplejet ud. 

Et velsoigneret udseende behøver ikke 
tage mere end et par minutter ekstra 
foran spejlet hver dag. Og de minutter 
er givet godt ud. plejen får dig til at se 
bedre og yngre ud – og så er de fleste 
kvinder vilde med mænd, der gør noget 
ud af sig selv.

at pleje sig selv er også at dyrke motion,  
når du har mulighed for det.
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Som brillebruger kommer 
der særlig fokus på dine 
øjne. Brug derfor øjencreme 
hver morgen. Dup cremen 
blidt på med lillefingeren, 
da huden omkring øjnene 
er meget fin. Cremen stram-
mer huden op, fjerner poser 
og sorte rander og får dig 
i det hele taget til at se 
friskere ud.

Øjne
For at komme rynker og 
udpint hud i forkøbet, er 
det nødvendigt at pleje 
ansigtet. rens huden hver 
morgen med et rensepro-
dukt (ikke håndsæbe, det 
udtørrer huden), brug der-
efter en skintonic og smør 
til sidst en god ansigtscreme 
forsigtigt ud i ansigtet og 
ned ad halsen. Gentag ruti-
nen igen om aftenen, men 
brug i stedet en natcreme, 
som giver ekstra pleje til 
huden.

Hud
præcis som med øjnene 
kommer der ekstra fokus på 
øjenbrynene, når du bærer 
briller. Derfor dur det ikke, 
at brynene stritter eller er 
vokset sammen til et langt. 
Trim dine bryn med en saks 
og en tæt kam, så du kan 
styre længden på dem med 
kammen. Og brug en pincet 
til at plukke hår over næse-
ryggen, så der er lidt mere 
end en fingers bredde uden 
hår. Få evt. din frisør eller 
en kosmetolog til at gøre 
det for dig.

Bryn
Skæg eller skægstubbe 
giver ansigtet karakter og 
kan med den rigtige brille 
give dig et flot, maskulint 
udseende. Det er vigtigt, at 
skægget altid er velplejet. 
Barber dig i badet. Det får 
porerne til at åbne sig, og 
gør hårene bløde. Brug en 
skraber med skarp klinge 
og barber altid i samme ret-
ning, som skægget gror, så 
du undgår at irritere huden 
eller få skægpest. Slut af 
med aftershave, så porerne 
lukker. Har du længere 
skæg, skal det plejes mindst 
lige så meget som skæg-
stubbe. Trim det og hold 
det rent, så det hele tiden 
er velsoigneret.

skæg

maNDdIg
sELV
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v i d s t e  d u ?

•  At mænds hud hurtigere 

bliver ældet end kvinders. 

I 30-års alderen begynder 

den at blive tyndere,  

slappere og mere rynket.

•  At man hurtigere kan se 

fysiske træthedstegn på 

mænds hud end på kvin-

ders – både i form af poser 

og mørke rander under 

øjnene.    

•  Når du barberer dig, bliver 

hudens naturlige beskyt-

telseslag skrællet af, så  

der er større risiko for  

irritation.

14

OPTO Stilstudie herre brochure.indd   15 30/01/08   13:19:25



… behøver du ikke beherske. For selv om metromændene konstant 
jagter sæsonens uundværlige farve, form og frisure, er det faktisk 
blevet lettere at være med på moden. (Så du kan roligt ånde lettet 
op). For i dag er næsten alt tilladt.

Det samme gælder også inden for brillemoden. De store modehuse 
og de førende brillemærker sender hele tiden nye stel på markedet. 
I stilarter, der stikker i alle retninger. Store briller, kraftige briller, 
farverige briller, neutrale briller. De er her alle sammen. Og der er 
helt sikkert også briller, der passer til dig. 

For i bund og grund handler det om, at du skal finde en brille, som 
du har det godt med. en brille, der understreger din personlighed 
og fremhæver dine bedste sider.

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

moden
k u n s t e n  a t  m e s t r e
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Stilsikker
eller lidt usikker

… så hjælper vi dig gerne. 
Kom ind i forretningen eller ring og

 bestil tid til en personlig stiltest.

?
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