
Návod na modeláž gelových nehtů pomocí šablon 
 
 
1.  Příprava nehtu 
 
Příprava nehtu je velmi důležitá pro celkový 
výsledek modeláže gelových nehtů. Při 
nesprávné přípravě bude výsledek neúspěšný.  
 
Nehet očistíme pomocí papírového polštářku  
a čističe a zbavíme ho nečistot a mastnoty.  
Po použití papírový polštářek vyhodíme, 
předejdeme tím nanesení nečistot zpět  
na nehet.  
 
Pomocí kopýtka nebo pomerančového dřívka 
zatlačíme kůžičku kolem nehtu. V případě 
potřeby přebytečnou kůžičku opatrně 
odstraníme kleštěmi na kůžičku.   
 
Nehet zbrousíme jemným pilníkem a odstraníme všechen lesk. Měl by vypadat, jako by 
byl poprášen bílým práškem. Nehet zbavíme opilovaného prachu kartáčkem nebo 
očistíme pomocí papírového polštářku a čističe. 
 
Na takto připravený přírodní nehet naneseme Primer a necháme 30 sekund vytvrdit v UV 
lampě. Primer nehet desinfikuje, odmastí a vytvoří na nehtu povlak pro lepší přilnavost 
UV gelu. 

 

 
 
 
2.  Nanesení šablony na nehet 
 
Šablony jsou ohebné a dobře tvarovatelné. Je 
tedy poměrně snadné s nimi manipulovat a 
přizpůsobit jejich tvar tvaru prstu a přírodního 
nehtu. Aby bylo možné šablonu nanést, 
přírodní nehet by měl být min. 1 mm dlouhý. 
Šablonu ohneme a zasuneme pod volný okraj 
nehtu tak, aby tvořila jednu linii s nehtem. 
Důležité je, aby mezi okrajem nehtu a 
šablonou nevznikla mezera. Přechod 
z přírodního nehtu na šablonu by měl být 
plynulý a rovný. Ve spodní části šablonu 
stiskneme a přilepíme oba konce k sobě. 
  
 
 

http://www.rajnehtu.cz/modelaz-nehtu/
http://www.rajnehtu.cz/sablony/


3.  Nanesení gelu na šablonu a tvarování nehtu 
 
Pomocí štětce naneseme na nehet a šablonu slabší vrstvu podkladového gelu. Aplikace 
gelu by měla začínat od středu nehtu ke špičce nehtu a nakonec k nehtovému lůžku. 
Dáváme pozor, aby nanesený gel nestekl na pokožku a pokud se tak stalo, odstraníme 
ho pomocí pomerančového dřívka. Necháme vytvrdit v UV lampě po dobu 2 minut. 

(Pokud nemáme podkladový gel, naneseme 
tenkou vrstvu jednofázového modelovacího 
gelu). 
 
Po vytvrzení v UV lampě rovnou nanášíme 
slabší vrstvu modelovacího gelu a znova 
necháme vytvrdit v UV lampě po dobu 2 
minut. 
 
Šablonu z nehtu odstraníme a pomocí čističe 
a papírového polštářku setřeme lepkavý 
výpotek a nehet očistíme. Pilníkem obrousíme 
hrany a vytvarujeme nehet do požadované 
délky a tvaru.  

 
V této fázi je možné nanést Make-up gel v 1 až 2 tenkých vrstvách dle potřeby. Čím více 
vrstev naneseme, tím bude gel více krycí. 
 
 
 
4.  Nanesení francouzské manikúry 
- bílé nebo barevné špičky 
 
Špičku nehtu jemně zbrousíme bílým blokem, 
aby vznikl hladký povrch. Nehet zbavíme 
opilovaného prachu kartáčkem. Za pomocí 
štětce nebo zdobící kuličky naneseme bílý 
nebo barevný UV gel na špičku nehtu. 
Necháme vytvrdit v UV lampě po dobu 2 
minut. 
 
 
 
 
 
 
5.  Modeláž nehtu 
 
Modelovacím gelem začneme tvarovat nehet. Pro začátečnice doporučujeme 2. fáze 
modelování.  
 
Při 1. fázi naneseme gel na středový bod 
nehtu a táhneme směrem ke špičce. Štětec 
by se neměl při modelaci dotýkat samotného 
nehtu. Snažíme se gel rolovat zpět na 
středový bod. Tím vytvoříme C-oblouk. 
Nakonec gel roztáhneme zhruba do 2/3 k 
nehtovému lůžku. Gelu musíme věnovat 
neustálou pozornost, aby nestekl na pokožku 
a pokud se tak stalo, odstraníme ho pomocí 
dřevěné tyčinky.  Necháme vytvrdit v UV 
lampě po dobu 2 minut. 
 
 
 

http://www.rajnehtu.cz/pilniky/
http://www.rajnehtu.cz/uv-lampy/
http://www.rajnehtu.cz/uv-lampy/


Začneme modelovat 2. fázi. Postupujeme stejně jako u 1. fáze s tím, že nakonec gel 
roztáhneme až k nehtovému lůžku. Stále dáváme pozor, aby se gel nedotýkal nehtové 
kůžičky, to by později vedlo k odchlipování gelu od nehtu. Znova necháme nehet vytvrdit 
v UV lampě po dobu 2 minut. Po vytvrzení v UV lampě odstraníme lepkavý výpotek 
čističem.  
 
Až získáme trochu zkušeností, můžeme celou modelaci provést v jedné fázi. 
 
 

 
 
 
Jednofázový modelovací gel se nanáší tak, aby se po nanesení poslední vrstvy nemusely 
nehty už jinak upravovat. Připilujeme jen spodní část nehtu, pokud je potřeba. V případě 
nerovností povrch nehtu jemně uhladíme bílým blokem. Nyní můžeme nehty ozdobit dle 
vlastního přání a vkusu. Na závěr naneseme tenkou vrstvu modelovacího gelu nebo 
použijeme vrchní TOP gel pro vysoký lesk. Necháme vytvrdit v UV lampě po dobu 2 
minut. Po vytvrzení odstraníme lepkavý výpotek čističem. 
 
 
 
6. Závěr 
 
Na závěr naneseme kolem nehtového lůžka výživný nehtový olejíček. 
 

    
 

Mnoho zábavy při modeláži Vám přeje                     !                                       
 

Tento návod, a veškeré produkty v něm obsažené, naleznete na našich stránkách 
www.rajnehtu.cz 

 

http://www.rajnehtu.cz/olejicky/


Návod na modeláž gelových nehtů pomocí tipů 
 
 
1.  Příprava nehtu 
 
Příprava nehtu je velmi důležitá pro celkový výsledek modeláže gelových nehtů. Při 
nesprávné přípravě bude výsledek neúspěšný.  
 
Nehet očistíme pomocí papírového polštářku a čističe a zbavíme ho nečistot a mastnoty.  
Po použití papírový polštářek vyhodíme, předejdeme tím nanesení nečistot zpět  
na nehet.  
 
Pomocí kopýtka nebo pomerančového dřívka zatlačíme kůžičku kolem nehtu. V případě 
potřeby přebytečnou kůžičku opatrně odstraníme kleštěmi na kůžičku.   
 
Nehet zbrousíme jemným pilníkem a odstraníme všechen lesk. Měl by vypadat, jako by 
byl poprášen bílým práškem. Nehet zbavíme opilovaného prachu kartáčkem nebo 
očistíme pomocí papírového polštářku a čističe. 
 
 

 
 
 
2.  Lepení tipu na nehet 

Vybereme správnou velikost tipu přiložením tipu na nehet. Okraje nehtu musí dokonale 
lícovat s tvarem tipu. Nehet odmastíme čističem. Na lepící plochu tipu naneseme lepidlo a 
kolmým přiložením pomalu pokládáme dolu. Lepidlo se tak rovnoměrně rozprostře po 
celé ploše. Lepidla by mělo být tak akorát, aby nepřetékalo. Pokud se tak stalo, 
přetékající lepidlo ihned odstraníme. 
 
Tip zkrátíme pomocí gilotiny na požadovanou 
délku. Jemným pilníkem zbrousíme strany a 
tip upravíme do požadovaného tvaru. Boční 
linie tipu musí být rovnoběžné a musí přesně 
navazovat na kraje přírodního nehtu. Důležité 
je jemné zbroušení povrchu tipu. Pokud by tip 
zůstal hladký, gel by po vytvrzení v UV lampě 
na tipu nedržel.  
 
U tipů Classic zpilujeme přechod mezi tipem a 
nehtem do ztracena, ale nemělo by dojít ke 
kontaktu pilníku s nehtem. 

  
 
 
 

http://www.rajnehtu.cz/uv-gely-gelove-nehty/
http://www.rajnehtu.cz/nehtove-tipy/


 
 
3.  Příprava nehtu před modeláží 
 
Při aplikaci nehtového tipu mohlo dojít 
k nanesení nečistot a mastnoty na nehet, a 
proto nehet znova očistíme čističem. Na 
přírodní nehet (tam kde není nalepený tip) 
naneseme Primer a necháme na 30 sekund 
vytvrdit v UV lampě. Primer nehet desinfikuje, 
odmastí a vytvoří na nehtu povlak pro lepší 
přilnavost UV gelu.  
 
Pomocí štětce naneseme slabší vrstvu 
podkladového gelu. Aplikace gelu by měla 
začínat od středu nehtu ke špičce nehtu a 
nakonec k nehtovému lůžku. Před umístěním do UV lampy se ujistíme, že gel nestekl na 
pokožku a pokud se tak stalo, odstraníme ho pomocí dřevěné tyčinky. Necháme vytvrdit 
v UV lampě po dobu 2 minut. 
 
V této fázi je možné nanést Make-up gel v 1 až 2 tenkých vrstvách dle potřeby. Čím více 
vrstev naneseme, tím bude gel více krycí. 
 
 
 

 
 
4.  Nanesení francouzské manikúry 
- bílé nebo barevné špičky 
 
Špičku nehtu jemně zbrousíme bílým blokem, 
aby vznikl hladký povrch. Nehet zbavíme 
opilovaného prachu kartáčkem. Za pomocí 
štětce nebo zdobící kuličky naneseme bílý 
nebo barevný UV gel na špičku nehtu. 
Necháme vytvrdit v UV lampě po dobu 2 
minut. 
 
 

 
 
 
5.  Modeláž nehtu 
 
Modelovacím gelem začneme tvarovat nehet. Pro začátečnice doporučujeme 2. fáze 
modelování.  
 
Při 1. fázi naneseme gel na středový bod 
nehtu a táhneme směrem ke špičce. Štětec 
by se neměl při modelaci dotýkat samotného 
nehtu. Snažíme se gel rolovat zpět na 
středový bod. Tím vytvoříme C-oblouk. 
Nakonec gel roztáhneme zhruba do 2/3 k 
nehtovému lůžku. Gelu musíme věnovat 
neustálou pozornost, aby nestekl na pokožku 
a pokud se tak stalo, odstraníme ho pomocí 
dřevěné tyčinky.  Necháme vytvrdit v UV 
lampě po dobu 2 minut. 
 
 
 

http://www.rajnehtu.cz/stetce/
http://www.rajnehtu.cz/uv-lampy/
http://www.rajnehtu.cz/uv-gely-gelove-nehty/


Začneme modelovat 2. fázi. Postupujeme stejně jako u 1. fáze s tím, že nakonec gel 
roztáhneme až k nehtovému lůžku. Stále dáváme pozor, aby se gel nedotýkal nehtové 
kůžičky, to by později vedlo k odchlipování gelu od nehtu. Znova necháme nehet vytvrdit 
v UV lampě po dobu 2 minut. Po vytvrzení v UV lampě odstraníme lepkavý výpotek 
čističem.  
 
Až získáme trochu zkušeností, můžeme celou modelaci provést v jedné fázi. 
 
 

 
 
 
Jednofázový modelovací gel se nanáší tak, aby se po nanesení poslední vrstvy nemusely 
nehty už jinak upravovat. Připilujeme jen spodní část nehtu, pokud je potřeba. V případě 
nerovností povrch nehtu jemně uhladíme bílým blokem. Nyní můžeme nehty ozdobit dle 
vlastního přání a vkusu. Na závěr naneseme tenkou vrstvu modelovacího gelu nebo 
použijeme vrchní TOP gel pro vysoký lesk. Necháme vytvrdit v UV lampě po dobu 2 
minut. Po vytvrzení odstraníme lepkavý výpotek čističem. 
 
 
 
6. Závěr 
 
Na závěr naneseme kolem nehtového lůžka výživný nehtový olejíček. 
 

    
 

Mnoho zábavy při modeláži Vám přeje                     !                                       
 

Tento návod, a veškeré produkty v něm obsažené, naleznete na našich stránkách 
www.rajnehtu.cz 

 

http://www.rajnehtu.cz/pomocne-tekutiny/
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