SCHMINKTIPS SCHMINKWEBSHOP COLOURS
Algemene tips bij het schminken
➢ Door je model eerst op papier te tekenen met bijvoorbeeld kleurpotloden kun
je al een keer oefenen krijg je inzicht in hoe het model is opgebouwd en in
elkaar zit. Hierdoor leer je beter schminken!
➢ Werk niet te lang aan een gezicht. Streef naar 5 à 6 minuten. Langer kunnen de
meeste kinderen niet stil zitten!
➢ Het gezicht mag van tevoren niet ingevet zijn.
➢ Als je een basis wilt, begin daar dan altijd mee; een basis hoeft echter niet
altijd bij ieder model.
➢ Werk niet te nat (de schmink loopt uit) of te droog (je krijgt een craqueléeffect); zoek de juiste tussenweg: Als je een basis wilt maken heb je weinig
water nodig, maak je lijnen dan moet je de schmink goed oplossen en je
penseel afstrijken aan de rand van het doosje.
➢ Werk netjes en hygiënisch. Niet te hard duwen met het sponsje; je duwt de
schmink dan uit het potje. Het beste kun je je spons laden door heen en weer
te gaan over het doosje.
➢ Als je klaar bent, veeg dan met je sponsje alle potjes even schoon en laat de
potjes een paar uur open staan om te drogen.
Het aanbrengen van de basis.
➢ Voor de basis zijn de glanskleuren heel geschikt, ze werken mooi en blijven iets
langer nat zodat je nog aan je basis kunt werken.
➢ Maak het sponsje nat en knijp het helemaal uit.
➢ Breng een beetje schmink aan over de hele bovenkant van de spons.
➢ Neem niet te veel schmink op je spons en verdeel het eventueel even over het
gezicht, of een deel van het gezicht
➢ Ga nu deppen om de laag egaal dun op te kunnen zetten (als je weer wrijft,
gaat de eerste laag er weer af!).
➢ Als je te weinig schmink hebt, kun je eventueel bij pakken; je spons niet meer
nat maken ! Alleen een beetje water op de schmink sprenkelen.

➢ Je kunt eventueel ook een klein spuitflesje gebruiken om je schmink nat te
maken.
De lijnen:
➢ Om lijnen te zetten werken de matte tinten of eventueel de donkere
glanstinten het beste
➢ Los voor de lijnen de schmink goed op met water, pak verschillende keren
water en roer met je penseel door de verf tot er een papje komt met kleine
luchtbelletjes.
➢ Vul je penseel met schmink en strijk hem goed af langs de randen.
Zo gaat het overtollige water eruit en krijg je weer een mooi puntje aan je
penseel
➢ Probeer je penseel zo loodrecht mogelijk op het gezicht te houden en oefen
goed in het beheersen van je penseel, probeer je lijnen van dun naar dik naar
dun te zetten door druk uit te oefenen op je penseel.
➢ Steun eventueel met je schone (!) pink op het gezicht.
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