
Werken met Schmink Sjablonen 

Een aantal jaren geleden heeft Andrea O’Donnel van Bas Ass Stencils voor het eerst de 

schminksjablonen op de markt gebracht en sindsdien zijn ze niet meer weg te denken. 

Ze maken het leven van een schminken een stuk eenvoudiger! 

Er zijn inmiddels een heleboel verschillende sjablonen op de markt en SchminkWebshop 

Colours heeft er een aantal in het assortiment 

In dit derde deel van de serie miniworkshops wil ik laten zien welke dat zijn en wat de 

verschillen zijn en hoe je ze het beste kunt gebruiken. 

 

 

Hoe gebruik je de sjablonen 

Je kunt een schminksjabloon gebruiken om een extra texture op je schminkdesign aan te 

brengen. 

Dan zijn juist de sjablonen die “niets voorstellen” het mooiste, het is dan een extra 

structuur die niet afleidt van het oorspronkelijke design. 

Vooral bij de Bam Stencils is daarin een ruime keus. 

Verder kun je een bepaald figuurtje of bijvoorbeeld hartjes of sterren aanbrengen met 

het sjabloon. Voordeel is dat de vorm altijd klopt en het er strak en snel opstaat. 

Hiervoor vind je een ruime keuze bij de DIVA en TAP sjablonen 

Als je een sjabloon gaat gebruiken, zorg dan dat de onderlaag waarop je met het 

sjabloon gaat werken droog is. 

Leg het sjabloon op de huid en span het goed strak met je vinger, laat eventueel je 

model helpen. 

Maak je schmink een beetje nat en zorg dat je spons heel erg goed uitgeknepen is. 

Pak dan de schmink op en dep over het sjabloon heen met je spons. 

Het is belangrijk dat je spons en de schmink niet te nat is, want dan loopt hij onder het 

sjabloon door en krijg je een knoeiboel. 

Als je met hele kleine figuurtjes werkt of heel precies de kleur wil kiezen dan zijn de 

vingersponsje ook heel gemakkelijk. 

Als je de schmink over het sjabloon gedept hebt, dan kun je eventueel met je vinger er 

nog glitter op aanbrengen, dat geeft een heel mooi effect. 

Daarna haal je het sjabloon weg; laat het aan 1 kant los en haal het er voorzichtig vanaf. 

Je kunt de sjablonen afspoelen onder de kraan of even in het sop leggen. 

Als er schmink in is getrokken kun je wat penselen zeep aan je handen doen en het 

sjabloon even tussen je handen voorzichtig schoonmaken. 

Daarna drogen tussen een handdoek. 

Doe dit voorzichtig want de kleine randjes en hoekjes kunnen gemakkelijk beschadigen. 



 

De Bad Ass Sjablonen 

Dit is een hele uitgebreide collectie en SchminkWebshop Colours heeft hier een deel van 

in het assortiment. 

De kleinere BAM sjablonen kun je heel gemakkelijk op het gezicht gebruiken als extra 

structuur en er zijn er een aantal met figuurtjes zoals sterren, bloemen, een voetbal, 

draak etc. 

Dan zijn er de BAM Pax pakketten, dit zijn 5 sjablonen in een thema en de zgn HAS 

vellen, dit zijn 11 kleine sjabloontjes, heel handig bij echt kleine kinderen waar je niet 

veel plek hebt. 

Als laatste zijn er de Hotwingz en de wenkbrauw stencils 

De Hotwingz hebben de vorm van het gezicht en kun je meteen naast het ook leggen 

voor een compleet design en de wenkbrauwstencils zijn om perfecte wenkbrauwen te 

maken, deze laatste zijn flink afgeprijsd 

 

 

De DIVA sjablonen 

Dit zijn wat delicatere fijnere sjablonen met vaak kleine, gedetailleerde figuurtjes. 

Erg mooi en heel goed bij kinderen te gebruiken. 

Deze werken heel fijn met de vingersponsjes, je kunt dan goed tamponneren en de 

schmink loopt er niet gemakkelijk onderdoor. 

Je kunt heel leuk een rondje zetten in de kleur van je ontwerp met een sponspenseel en 

daar dan bijvoorbeeld het elfje of een ander figuurtje overheen zetten. 

Zo heb je meteen een mooi middelpunt van je ontwerp en voor een kleuter heel 

herkenbaar en snel klaar! 

De TAP sjablonen 

Dit zijn kleine ronde sjablonen, leuk geprijsd die ook gemakkelijk als middelpunt op het 

voorhoofd of op een arm of klein accent in je design kunt gebruiken. 

Er zitten hele leuke bij waar je zeker punten mee scoort bij je kinderen! 



 

 

 

Welke schmink werkt het beste? 

 

Persoonlijk gebruik als sjablonen gebruik vooral Superstar glanskleuren. 

Doordat deze minder makkelijk uitvloeien werkt dit goed en voorkom je dat de schmink 

onder het sjabloon doorloopt. 

Het liefste gebruik ik de SchminkWebshop DreamColours; dan heb je én glansschmink en 

een mooi verloop van de kleuren. 

dit ziet er vaak al zo mooi uit, dat je al bijna klaar bent met schminken! 

 

 

 

www.schminkwebshop.nl 


