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Hoe ontwerp ik een design 

Als je gaat schminken is het natuurlijk belangrijk dat je weet hoe je moet werken met je 

materiaal; hoe je de spons en je penseel vult en hoe je mooie lijnen zet. 

Daarnaast is het heel belangrijk dat je weet hoe je een schminkmodel op moet bouwen. 

Dit is gebonden aan hele eenvoudige regels die ik in deze nieuwsbrief uit wil leggen. 

Alle informatie en ook alle andere lessen zijn te downloaden op de website. 

 

 

Basis lijnen voor een model 

Hoe een model opgebouwd wordt heeft alles te maken met hoe wij naar een gezicht 

kijken. 

Iedereen kijkt altijd eerst naar de ogen van een ander persoon 

Van daaruit ga je de rest van het gezicht bekijken. 

Daarom is het belangrijk dat je schminkdesign begint vanuit de ogen en dan de 

natuurlijke lijnen in het gezicht volgt. 

Het belangrijkste punt is het zo genaamde Focal Point, dit is het punt tussen je 2 ogen, 

op het midden van de neusbrug 

 

 

 

Lijnen - Focal Point 

Vanuit het Focal point trek je 

denkbeeldig 2 lijnen over het gezicht als 

een soort kruis. 

De lijnen lopen in een hoek van 45 

graden over het gezicht. 

Deze lijnen zijn de basis voor al je 

schmink ontwerpen, als je deze lijnen 

aanhoudt, ziet het er altijd mooi uit en 

klopt je design. 

Verder trek je een lijn door de 

mondhoeken. Dit is de ondergrens van je 

model. 

Alle lijnen die vanuit de ogen komen, 

blijven boven deze lijn



De basis voor alles 

Hieronder zie je dat alle lijnen en krullen die ik maak langs of evenwijdig aan het kruis 

van de tekening lopen. 

Daarnaast is het mooi als je vanuit de ooghoek krullen of druppels laat beginnen, ook die 

lopen weer evenwijdig aan de lijnen van het kruis. 

Deze lijnen vormen de basis voor ieder model. 

Probeer maar eens bij de modellen op mijn site de lijnen van het kruis terug te vinden! 
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