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NÖDINGE. Långt eller 
kort? Mörkt eller ljust? 
Rakt eller lockigt?

Att välja frisyr kan 
vara klurigt, men Anita 
Lindeberg, som driver 
Klippstudion på Ale 
Torg, har svaret.

Hon har nyligen fått 
in ett tiotal peruker av 
äkta hår, ett mode som 
enligt henne ligger helt 
rätt i tiden.

Många känner nog igen för-
virringen som kan uppstå 
i frisörstolen. Hur vill jag 
egentligen ha mitt hår? 

Genom att prova peruker 
kan man snabbt se hur bra 
man passar i olika färger och 
frisyrer, men det är bara en 
av anledningarna till varför 
Anita Lindeberg valt att köpa 
in de äkta håren.

Tanken är att man även ska 
kunna hyra en peruk, i första 
hand över ett dygn, vilket 
passar den som vill förnya sig 
för en kväll utan att behöva ta 
till saxen. 

– Jag började fundera på 
det redan i våras och idén har 
malt sedan dess. Jag jobbar 
mycket efter min magkänsla 

och vad jag förstod på kun-
derna så verkade det finnas 
intresse. Perukerna är av 
det kända märket Toupéma 
Belgal och är handknutna av 
äkta hår, vilket gör att de inte 
känns varma till skillnad från 
syntethår som är täta.

Trenden att göra hårför-
längning med hjälp av exten-
sions håller i sig och Anita 
tror att peruken blir nästa 
steg. 

– Trenden växer sakta men 
säkert och då vill jag vara 
bland de första att kunna 
erbjuda det här sortimentet. 

Knyta kontakter
När det äkta fejkhåret väl 
sitter på plats kan man knap-
past ana att stråna faktiskt 
inte sitter fast på huvudet. 
Peruken kan dessutom stylas 
till önskad frisyr, med hjälp 
av exempelvis locktång och 
hårvårdsprodukter, för att 
sedan tvättas precis som ett 
riktigt hår. Det egna håret 
fästs fast inne i peruken med 
hjälp av en ficka i ett nylon-
liknande material och bandet 
runt om är elastiskt för att 
passa alla huvudstorlekar.

Det som många kanske 

främst förknippar med peruk 
är tunnhårighet och att man 
med hjälp av peruk vill ersätta 
den förlorade kalufsen. 

Landstinget har subven-
tioner på peruker för perso-
ner som av olika anledningar 
tappat sitt hår och Anita ska 
försöka få igenom att en sub-
vention läggs hos Klippstu-
dion. 

– Vad jag vet så finns detta 
i Göteborg, Borås och Karl-
stad, men inget här omkring. 
Min tanke är att åka ut och 
knyta kontakter med bland 
annat vårdcentralerna, men 
även med andra salonger för 
att se om man skulle kunna få 
till ett samarbete.

Anita brukar själv använda 
olika peruker när hon jobbar, 
dels för att inspirera kun-
derna, men även för att hon 
tycker om att förändra sig 
och testa nytt. 

Hon upplever redan att 
trenden börjar sprida sig på 
bygden och nu hoppas hon 
på att fler ska våga haka på 
trenden.

Peruk – nästa 
stora trend?
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Hokus pokus… Med peruk går det att ändra frisyr på bara några sekunder utan att behöva ta 
till varken sax eller färgning.

Nytänkande. Anita Lindeberg, som driver Klippstudion i Nödinge tror på peruken som nästa 
stora trend. 


