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Hoe ontwerp ik een tijger design 

In de vorige les heb ik uitgelegd hoe de belangrijkste lijnen van een schminkontwerp in 

het gezicht lopen. 

Deze keer laat ik zien dat dit ook geldt voor het ontwerp van een tijger.  

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

 

 

 

Hoe Schmink ik een tijger ? 

Hierboven zie je weer de lijnen als een kruis door het focal point over het gezicht. 

Ook nu weer loopt de belangrijkste tijger-lijn over de lijn van het kruis. 

Alle andere lijnen lopen evenwijdig aan deze lijn; je kunt het einde of het begin van alle 

lijnen zo doortrekken dat je evenwijdig aan de lijnen van het kruis uitkomt. 

Ook de lijn van het oog loopt door de arcadeboog en evenwijdig aan de lijn van het kruis. 

De eerste twee lijnen onder het oog lopen weer evenwijdig aan de lijn op het voorhoofd 

en de onderste 2 lopen gelijk aan de lijn die over de wang loopt. 

Zorg dat je boven de lijn blijft die door de mondhoeken loopt. 

Als laatste de lijn van het snuitje; ook deze loopt weer evenwijdig langs de lijn van het 

kruis.

 

 



 

 

Volg deze lijnen altijd 

 

Ieder gezicht is anders, maar de verhoudingen in elk gezicht zijn hetzelfde.  

Als je altijd in gedachten dit kruis op de goede manier over het gezicht trekt, kom je 

ALTIJD goed uit en klopt je model. 

Als je model klopt, kijk je er op een prettige manier naar, en ervaar je het als mooi. 

Met deze eenvoudige regels heb je dus het geheim van een geslaagd model in handen!

  

 

Goed materiaal 

Je weet nu hoe je een model moet opbouwen, wat rest is goed materiaal! 

Goed materiaal is het halve werk. 

  

Daarvoor kun je uiteraard alles vinden bij SchminkWebshop Colours. 

Ik verkoop alleen materiaal waar ik zelf 100% achter sta en waar ik zelf ook mee wil 

werken. 
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