
Bluesky GUM akrygeelikynnet Dual formilla, tipeillä tai muoteilla 
 
Preppaus / kynnen valmistelu: 

1. Tarkista kynsien ja ihon kunto ennen kuin aloitat rakennekynsien teon. Älä ikinä tee kynsiä 
jos iho, kynnet tai kynnen ympäristö on ärtynyt tai vioittunut. 

2. Puhdista kätesi huolellisesti ennen kynsienteon aloittamista. 

3. Aloita preppaus (kynsien esivalmistelu) työntämällä kynsinauhat taakse 
kynsinauhatyönnintä käyttäen. Aseta työnnin noin 45 asteen kulmaan ja työnnä hallitusti 
mutta rohkeasti. Mikäli työnnin on suhteessa liian pystyssä suhteessa kynteen, työnnin voi 
raapia kynnen pintaa. Jos taas työnnin on liian lappeellaan reuna ei osu kunnolla sille 
kynsinauhan osalle joka tulisi siirtää pois kynnen päältä. Muista olla varovainen. 

4. Karhenna kynnen pinta kevyesti viilalla; älä valitse liian karheaa 
viilaa. Karhennuksella poistetaan kynneltä kiilto. Mikäli viila on liian 
karkea ja viilaaja on kokematon, liika viilaaminen aiheuttaa kynnen 
ohenemista. Liiallinen viilaaminen on hyvin yleistä ja usein myös 
ammattilaiset sortuvat tähän. Kynnen pintaa ei tule KOSKAAN 
karhentaa sähköviilalla ennen kuin on tottunut poran käyttäjä sekä 
tietää millaisia teriä tulee käyttää mihinkin tarkoitukseen kynsiä 
tehtäessä. Kuitenkin karkeat isot terät sekä hiekkapaperirullukat ovat 
pahin mahdollinen vaihtoehto. 
 

Blokki- tai bufferviila 
240- tai 180-grittinen 
kova viila 

 
 

Kynnen pinnan karhennukseen sopii yleensä mikä tahansa bufferi- tai blokkiviila. Mikäli tekijä 
ei ole ihastunut kyseisien viilojen käyttöön, kovista viiloista tarkoitukseen sopivat viilat 240, 
220 ja max. 180 grit. Näitä samoja kovia viiloja voidaan käyttää myös luonnonkynnen 
lyhentämiseen ja muotoiluun. Siisti kynnen sivut ja muotoile kärki.  

5. Pyyhi kynnen pinta cleanserillä kostutetulla puhdistuslapulla poistaaksesi kynnelle jäänyt 
pöly, lika ja rasva.     

6. *Tippien lisäämisen jälkeen pyyhi kynsi uudelleen puhtaaksi cleanserillä. 
*(Aseta muotit ennen nail prepin laittoa.) Tämän jälkeen lisää luonnonkynnelle 
Nail prep. Nail prep on ns. super cleanser, jonka tarkoituksena on poistaa 
kynneltä viimeisetkin liat ja kosteus. Nail prep pakottaa kynnen ylimmät 
kerrokset kuivaksi jolloin rakenne pääsee tarttumaan kynnen pintaan. 
 

Nail prep 

 

Nail prepin käytössä on tärkeää tarkkailla kuinka nopeasti tuote haihtuu kynnen pinnalta. Mikäli reaktio 
on hidas, on kynnen pinta liian kostea rakenteelle, jolloin tuotetta tulee lisätä uudelleen. On myös 
katsottava, ettei nestettä ole liikaa, jolloin haihtumisreaktio voi olla hidas tästä syystä. Nail preppiä 
lisätään niin kauan, kunnes saadaan nopea haihtumisreaktio. Kynnen pinnan kosteus on täysin 
kynsikohtaista. Nail prep ei ole haitallinen terveydelle joten sen käytöstä ei tarvitse olla huolissaan. 
 
7.1.  Bluesky-sarjan kanssa primer ei ole pakollinen. Mikäli sitä haluaa 
käyttää, se lisätään luonnonkynnelle Nail prepin jälkeen. Acid Free primer 
on tahmeahko kuivumisen jälkeen, jolloin se jää hieman kosteahkon 
näköiseksi. Blueskyn primerin kuivumisaika on 1 min. Kynnen pintaa ei 
saa koskettaa eikä primerin kuivumista testata. Muuten pinta 
kontaminoituu ja preppaus pitää aloittaa alusta cleanserillä pyyhkimällä. 
 

(Primer) 
Acid Free Bluesky 
Acid based Moyra 

 

7.2. Blueskyn BASE 01 -geelialuslakka on suunniteltu sarjan kaikille 
geelipohjaisille tuotteille pohjustukseksi. Tämän vuoksi primer ei ole 
pakollinen. BASE lisätään kynnelle Nail prepin tai primerin lisäämisen 
jälkeen.  

BASE 01        
LED 30-60 sek. 
UV 2 min. 



Jos tuotetta menee esimerkiksi tipin päälle, se ei haittaa. Levitä BASE ohuena kerroksena 
luonnonkynnelle niin, että kynnen pinnan karhennus näkyy edelleen rosoisena geelin läpi. 
Vältä tuotteen joutumista iholle ja kynsinauhoille. Kynsinauhoille mennyt geelituote voi saada 
helposti rakenteen ilmautumaan. Geelituotteiden jatkuva ihoaltistus voi myös pahimmillaan 
johtaa allergisoitumiseen. Koveta BASE lampun alla määritelty aika lampustasi riippuen. Basen 
jälkeen kynnelle lisätään rakenne. 

Dual formit valitaan BASE -lakan levityksen ja kovetuksen jälkeen. 

Muista aina tarkistaa kovetusaika tuotekohtaisesti. Huonosti kovettuneet geelit ovat yksi suuri 
allergiatekijä. Tämän vuoksi perinteisiä pelkän UV-valon uuneja ei enää suositella, sillä niiden kovetusteho 
ei ole riittävä. Muista tehdä peukalo aina erikseen ettei tuote jää kovettumatta, tuotetta valu 

kynsinauhoille tai kynnen pinta saa pölyä tai muita roskia. 

*Tippien käyttö preppauksessa: 

*1. Valitse itsellesi sopivan kokoiset tipit. Tippien tulee olla mielummin liian isot kuin liian 
pienet, jotteivat ne purista luonnonkynttä. Pitkäaikainen rasitus voi vaurioittaa kynsipöytää tai 
aiheuttaa kynnen irtoamisen. Tippien sivut voi ja usein tarvitsee viilata, jotta tippi on sopivan 
kokoinen eivätkä reunat paina kynnen sivuja. 

*2. Varmista, että kynsi on karhennettu ja puhdistettu ennen tipin laittamista. 

*3. Levitä liimaa ohuelti mutta riittävästi tipin tyveen. Tippi tulisi asettaa 
noin pari millimetriä kynnen kärjestä  niin, että tippi tulee kynnen sivulta 
sivulle. Paina tippi kynnen kärkeen ja pidä paikallaan, kunnes liima on 
ehtinyt kiinnittyä. Joskus luonnonkynsi on niin kaareva, ettei tippi istu 
kynnelle. Silloin on tärkeämpää, että kynnen kärkeen tipin alle ei tule 
ilmataskua. Aseta tippi tarvittaessa niin, että se nousee kynnen puolelta 
ylös. Kun tippi on liimautunut, voit viilata kohonneen osan matalaksi, jolloin 
tippi on taas tasainen. Kärkeen tullutta ilmataskua on vaikea täyttää, ja se 
on täydellinen paikka lialle ja epäpuhtauksille löytää tiensä kynnen alle. 
Varmista, että tippi on sopiva ennen sen liimaamista! 

Moyra Nail Glue 

 
 

 
*4. Mikäli tippi on liian pitkä, lyhennä se tipeille tarkoitetuilla tippileikkureilla. Näin ollen 
leikkauksesta tuleva paine jakautuu tipille tasaisesti, eikä tippi halkea. Tippiä voi myös 
varovasti kaventaa sivuista saksilla, mikäli tarkoituksena on saada voimakkaasti kapeneva 
kynnen malli. Muista olla varovainen, sillä sakset lipeävät helposti tipin reunoilla. Tippiä ei tule 
lyhentää normaaleilla saksilla, sillä suora terä pakottaa tipin reunat ylös, jolloin tipin kantava 
piste eli keskikohta murtuu. 

*5. Kun tippi on paikoillaan ja lyhennetty sopivaan mittaan, muotoile tipin 
kärki haluamaasi muotoon karkeaa viilaa käyttäen. Tipit ovat usein 
kaarevia, jolloin kannattaa aloittaa tipin viilaaminen sen alapuolelta 
ylöspäin. Tämä toimii erityisesti kynsissä joista halutaan kapenevat. Muista 
pitää viila suorana suhteessa kynnen sivuun eikä lappeellaan, muuten 
sivusta tulee pyöreähkö eikä suora. 

 
BS2 100/180 
Kova viila

Viilauksessa tipin alareunaan tulee pieniä huituloita. Näistä pääsee eroon 
ottamalla esimerkiksi bufferiviilan ja viilaamalla vastakkaiseen suuntaan, 
jolloin huitulat irtoavat.  

BS4 100/180 
Buffer 

Halutessasi voit häivyttää tipin ja luonnonkynnen rajan varovasti viilaamalla. Tämä ei 
kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä tipin raja jää kuitenkin rakenteen alle piiloon eikä ole silloin 
näkyvä. Häivytystä käytetään yleensä silloin, kun esimerkiksi naturel -värinen tippi halutaan 
sulauttaa omaan kynteen. Tipin reunan madaltamisessa on oltava varovainen, ettei vahingossa 
viilaa omaa kynttä. Tämän takia en suosittele rajan ohennusta aloittelijoille. 

Muista lopuksi karhentaa tipin pinta tai muuten rakenne kuoriutuu irti! 



Muottien käyttö preppauksessa: 

Kun kynnen pinta on puhdistettu, ota muotti ja irrota pyöreähkö tarra muotin keskeltä ja aseta 
se muotin nurjalle puolelle liimapinnat vastakkain. Tämä antaa muotille lisätukea. Avaa muotin 
yläosa katkoviivoja pitkin, jotta sormen päälle tulevat tukiosat ovat vapaana. Ota muotti vapaa 
kärki itseäsi kohden ja etusormien sisäsyrjillä (etusormen ja peukalon väli) kiinni muotin 
reunoista.  Tuo muotin reunoja lähemmäs toisiaan ja pidä peukaloilla vastaan muotin 
ulkopuolelta. Liikuta käsiä vuoronperään ylös ja alas kevyesti painaen peukaloilla jotta muotti 
pyöristyy. Irrota muotti varovasti sormista ja aseta se pöydälle. Muotin pitäisi pysyä pöydällä 
pyöristetyssä ’’teltan’’ muodossa itsestään mikäli pyöristys on tehty oikein. 

Ota muotista varovasti kiinni ulkopuolelta sitä litistämättä ja pujota sormi reiän läpi alhaalta 
ylöspäin. Älä ota muotin sisäpinnasta kiinni, sillä kun yrität irrottaa sormet muottia laittaessasi, 
nyppäät muotin samalla irti. Nosta muotti paikalleen kynnen alle. Sen jälkeen paina varovasti 
muotti kevyesti kiinni ihoon sormen sivuilta sen verran, ettei muotti lähde liikkumaan. Tasaa 
muotin pääty niin, että apuviivat ovat suorassa ja pää tasainen. Nipistä muotin pääty alhaalta 
varovasti kiinni. Sen jälkeen voit painaa muotin paremmin sormeen kiinni. Purista muottia 
alhaalta ylöspäin varovasti kiinni niin, että muotti tiukentuu. Muista olla varovainen kiristyksen 
kanssa, ettei muotti painu sisäänpäin mutkalle. 

Muotin tulee olla suora suhteessa kynteen; se ei saa katsoa liikaa alaspäin eikä kynnen ja 
muotin väliin saa jäädä rakoa. Joskus muotti voidaan laittaa tarkoituksella ’’vinoon’’, jolloin 
korjataan erikoisempia kynnen muotoja. Tämä kannattaa kuitenkin jättää siihen kunnes on 
varma mitä on tekemässä, tai hakea apua pitkäaikaiselta ammattilaiselta. 

8. Kynnen rakentaminen: 

Tipille: 

HUOM: Tee aina yksi kynsi kerrallaan!  

1*.  Pyyhi sivellin aina ennen ja käytön jälkeen puhtaaksi cleanserillä. 

2*.  Purista noin herneen kokoinen pallo GUM -geeliä tuubista keskelle kynttä. Voit käyttää 
siveltimen toisessa päässä olevaa spatulaa geelin katkaisuun, sillä akrygeelin kuuluu olla 
todella jäykkää. Pyyhkäise geelipallo kynnelle tipin ja luonnonkynnen rajaan. 

3*. Kaada cleanseriä tai slip off-solutionia pieneen astiaan joka kestää puhdistusaineita, ja 
kastele sivellin tai appelsiinipuutikku huolellisesti nesteessä. Sen jälkeen taputtele 
ylimääräinen neste nukkaamattomaan paperiin. 

4*.  Painele kostealla siveltimellä tai puutikulla massaa kevyesti haluamaasi suuntaan. Keskity 
geelin paineluun reunoilta sekä kynsinauharajasta. Kynnen keskikohdan tulisi olla korkein, 
jolloin massaa ei yleensä tarvitse painella juurikaan keskeltä. Vältä tuotteen pääsemistä iholle.  

Laadukkaat akrygeelit ovat siitä hyviä, että ne ovat todella jäykkiä eivätkä valu jolloin niiden 
muotoilu on helppoa. Muista kostuttaa ja pyyhkiä väline aina kun se alkaa tuntua tahmaiselta. 
Näin muotoilu on sujuvaa eikä väline tartu geeliin kiinni. 

5*.  Ota lopuksi ennen kovetusta kostutettu sivellin ja sivele kevyesti pinta tasaiseksi.  

Kynnen muoto on sen kestävyyden kannalta äärimmäisen tärkeä. Mikäli kynnen korkein kohta on väärässä 
paikassa, kynsi ei kestä rasitusta tai on herkempi ilmaantumiselle. Kynnen voi tehdä useammalla 
geelikerroksella, sillä aloittelijalle suurien geelimäärien käsittely voi olla haastavaa. Mitä pidempi kynsi, 
sen paksumpi sen tulee olla. Rakenteen tulee nousta suhteessa jyrkemmin kynsinauharajasta kohti kynnen 
keskikohtaa ja laskeutua alas kohti kynnen kärkeä loivasti. Kynnen tulee olla myös sivuilta kaareutuva 
niin, että rakennekerros on ohuempi reunoja kohti. 

6*.  Kun geeli on saatu tyydyttävään muotoon kynnellä, laita se valon alle 
kovettumaan. Akrygeelien kovetusaika vaihtelee riippuen merkistä ja 
lampusta 30 sek. – 3 min. 
 

BS GUM         
LED 60-90 sek. 
UV 2-3 min. 

Tarkista geelin kovetus aina ennen tuotteen käyttöä jos tuote ei ole ennestään tuttu. Lisää 
geeliä tarvittaessa ja koveta aina kerroksien välissä. 



Muotille: 

HUOM: Tee aina yksi vaihe kerrallaan kaikkiin kynsiin. Muista kovettaa geeli ennen seuraavaan 
kynteen siirtymistä.  

1*.  Pyyhi sivellin aina ennen ja käytön jälkeen puhtaaksi cleanserillä. 

2*.  Purista noin herneen kokoinen pallo GUM-geeliä tuubista keskelle kynttä. Voit käyttää 
siveltimen toisessa päässä olevaa spatulaa geelin katkaisuun, sillä akrygeelin kuuluu olla 
todella jäykkää. Pyyhkäise geeli keskelle kynttä. 

3*. Kaada cleanseriä tai slip off-solutionia pieneen astiaan joka kestää puhdistusaineita ja 
kastele sivellin tai appelsiinipuutikku huolellisesti nesteessä. Sen jälkeen taputtele 
ylimääräinen neste nukkaamattomaan paperiin. 

4*.  Painele kostealla siveltimellä tai puutikulla massaa kevyesti haluamaasi suuntaan. Keskity 
geelin paineluun reunoilta sekä kynsinauharajasta. Kynnen keskikohdan tulisi olla korkein, 
jolloin massaa ei yleensä tarvitse painella juurikaan keskeltä. Vältä tuotteen pääsemistä iholle. 
Levitä geeli tasaisesti muotin päälle. 

Laadukkaat akrygeelit ovat siitä hyviä, että ne ovat todella jäykkiä eivätkä valu jolloin niiden 
muotoilu on helppoa. Muista kostuttaa ja pyyhkiä väline aina kun se alkaa tuntua tahmaiselta. 
Näin muotoilu on sujuvaa eikä väline tartu geeliin kiinni. 

5*.  Ota lopuksi ennen kovetusta kostutettu sivellin ja kevyesti sivele pinta tasaiseksi.  

Kynnen muoto on sen kestävyyden kannalta äärimmäisen tärkeä. Mikäli kynnen korkein kohta on väärässä 
paikassa, kynsi ei kestä rasitusta tai on herkempi ilmaantumiselle. Kynnen voi tehdä useammalla 
geelikerroksella, sillä aloittelijalle suurien geelimäärien käsittely voi olla haastavaa. Mitä pidempi kynsi, 
sen paksumpi sen tulee olla. Rakenteen tulee nousta suhteessa jyrkemmin kynsinauharajasta kohti kynnen 
keskikohtaa ja laskeutua alas kohti kynnen kärkeä loivasti. Kynnen tulee olla myös sivuilta kaareutuva 
niin, että rakennekerros on ohuempi reunoja kohti. 

6*. Kun geeli on saatu tyydyttävään muotoon kynnellä, laita se valon alle 
kovettumaan. Akrygeelien kovetusaika vaihtelee riippuen merkistä ja 
lampusta 30 sek. – 3 min. Tarkista geelin kovetus aina ennen tuotteen 
käyttöä jos tuote ei ole ennestään tuttu. Lisää geeliä tarvittaessa ja koveta 
aina kerroksien välissä. 

BS GUM Akrygeeli 
LED 60-90 sek. 
UV 2min.

 
7*. Poista muotti kovetuksen jälkeen ja tasoita kynnen alapuoli. Muotit eivät päästä valoa läpi ja 
pigmenttiset nudet sekä valkoiset voivat olla niin paksuja, että valo ei koveta massaa kokonaan 
yläpuolelta. Käännä käsi nurinpäin valon alle ja koveta uudestaan. 

Huomaathan, että kynsien teko ensi kertaa alusta loppuun muoteilla vaatii hieman enemmän geeliä kuin 
tipeillä. Muotin etuna on sen mukautuminen luonnonkynteen verrattuna tippiin. 
 
Dual form: 

HUOM: Tee aina yksi kynsi kerrallaan!  

1*.  Pyyhi sivellin aina ennen ja käytön jälkeen puhtaaksi cleanserillä. 

2*.  Pyyhi BASE-kerroksen päältä tahmakerros cleanserillä, jotta pohjalakan ja massan väliin ei 
pääse mitään ylimääräistä. 

3*.  Valitse sopivan kokoiset formit. Formin tulee olla riittävän iso, jotta kaikki kynnelle tuleva 
massa mahtuu sen sisäpuolelle.  

4*.  Purista noin herneen kokoinen pallo GUM-geeliä tuubista formin alareunaan 
(kynsinauharajan puolelle) sisäpinnalle. 



5*. Kaada cleanseriä tai slip off-solutionia pieneen astiaan joka kestää puhdistusaineita ja 
kastele sivellin tai appelsiinipuutikku huolellisesti nesteessä. Sen jälkeen taputtele 
ylimääräinen neste nukkaamattomaan paperiin. 

6*. Tasoita massa haluamaasi pituuteen valitsemaasi välinettä käyttäen. Tasoita massa formin 
reunoilta sekä kynsinauharajasta ohuemmaksi, muuten massa tursuaa ulos formista kun se 
painetaan kynteen.  

7*.  Paina formin (kynsinauha) reuna muutama milli kauemmas kynsinauharajasta kuin mihin 
se kuuluisi tulla. Paina formia alaspäin niin, että se peittää kynnen reunasta reunaan. Liu’uta 
formi kynsinauhaan kiinni.  

8*. Aseta klipsi kynsinauhan päälle niin, että se pitää puoliksi kiinni formista ja sormesta. Ota 
kostutettu sivellin ja siisti mahdollisesti reunoilta pursunnut ylimääräinen geeli. Käännä kynsi 
ylösalaisin ja tasoita massa myös kynnen alapuolelta, että sormen päähän ei muodostu geelistä 
möykkyä, vaan alapuoli on siisti ja kaareva. 

9*. Laita käsi valon alle kovettumaan. Riippuen käyttämästäsi geelistä 
kovetusaika voi vaihdella. Akrygeelit vaihtelevat riippuen merkistä ja 
lampusta 30 sek. – 3 min. Tarkista geelin kovetus aina ennen tuotteen 
käyttöä mikäli tuote ei ole ennestään tuttu. Lisää geeliä tarvittaessa ja 
koveta aina kerroksien välissä. Dual formien kanssa geelin lisääminen 
jälkikäteen vesittää formien tarkoituksen.  Formeja käytetään yleensä 
silloin, kun erillistä muotoilua ei haluta tehdä. Massan lisääminen 
jälkikäteen on toki mahdollista. 

BS GUM Akrygeeli 
LED 60-90 sek.        
UV 2 min. 

 

--

9.  Kun kynnet ovat kovettuneet, puhdista kynnen pinnalta (formeissa alapuolelta) cleanserillä 
ja puhdistuslapuilla geeleistä tuleva tahmakerros. Geeleille on luonnollista ’hikoilla’ eli olla 
tahmaisia myös kovetuksen jälkeen. 

Tahmakerroksen tehtävänä on auttaa geelikerroksia tarttumaan toisiinsa. Joskus eri sarjojen geelit 
hylkivät toisiaan tahmakerroksien vuoksi, jolloin puhutaan geelien yhteensopimatto-muudesta. 
Poikkeavana tästä ovat ns. No-wipe -geelit, jotka kovettuvat tahmapinnattomiksi eikä niitä tarvitse 
erikseen pyyhkiä. No-wipe -geelit ovat yleensä hikoileviin geeleihin verrattuna pehmeämpiä ja alttiimpia 
kellastumiselle (top coatit). 

10. Viilaa puhdistettu kynnen pinta (ei formeissa) tasaiseksi ensin karkeampaa viilaa käyttäen 
ja muotoile kärki. Tasoita vielä viimeisetkin epätasaisuudet bufferiviilaa käyttämällä. 

Mikäli huomaisit viilausta tehdessäsi, että kynsi tarvitsisi lisää geeliä, pyyhi kynnen pinta 
cleanserillä ja lisää sitten geeli. Muista pyyhkiä ennen viilausta. 

11. Kun viilaus on valmis, voit lisätä kynnen päälle TOP coatin eli geelipäällyslakan ja jättää sen 
sellaiseksi, tai halutessasi lisätä päälle värillisen geelilakan tai muita koristeluita. Rakenteen ja 
geelilakan väliin ei tarvitse erikseen aluslakkaa vaan geelilakat tarttuvat rakenteen pintaan. 

Lisää aina (geeli)päällyslakka värillisen geelilakan päälle. 

12. Pyyhi lopuksi geelipäällyslakasta tahmakerros cleanserillä ja puhdistuslapuilla, ellei 
käytössä ole erikseen No-wipe -päällyslakka.  

13. Kynsille tarkoitetut puhdistusaineet kuivattavat myös ihoa, joten älä unohda palauttaa 
kosteutta ihollesi. Käytä aina lopuksi kynsinauhaöljyä! 
 
 
Kyntesi ovat valmiit! 


