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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
schmink in de kleuren rood, roze, paars, geel en wit,
glitter in goud, kristal

Benodigd gereedschap:
schminksponsje,
rond penseel,
wat water

Schminkhandleiding elfje
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Breng met een sponsje op beide 
gezichtshelften de basis schminklaag 
in roze aan. Wat minder uitbundig zil-
ver op het voorhoofd en het bovenste 
gedeelte van de wangen aanbrengen. 

Strooi nu ietwat glitter in goud op 
het masker.

Schilder nu met een penseel witte 
bloemen en krullen op de basislaag.
Op de lippen breng je ook wat roze 

schmink en glitter aan.

Breng met een fijn penseel met rood, geel 
en lila de finishing touch bij de krullen 

aan. Breng hier en daar wat grof kristal 
gekleurd glitter aan.

Stap 1

Stap 2

Stap 3











Schminkhandleiding elfje
Een sprookje komt tot leven!

Verander jezelf in een elfje en voel je als een prinses.

Benodigde materialen:
schmink in de kleuren rood, roze, paars, geel en wit,
glitter in goud, kristal

Benodigd gereedschap:
schminksponsje,
rond penseel,
wat water
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Een sprookje komt tot leven!
Verander jezelf in een elfje en voel je als een prinses.

Stap 1

Stap 2

Breng ook bij dit masker de 
basis met een sponsje en 

schmink in roze aan.
Breng met een rond penseel 

verschillende witte krullen, 
verdeeld over het masker aan.

Verfraai de krullen en 
ornamenten met roze en paars.

Op de lippen breng je roze 
schmink aan. Versier deze daarna 

met glitter.
Breng met een vochtig penseel 

hier en daar wat glitter op 
het gezicht aan.

Benodigde materialen:
schmink in de kleuren rood, roze, paars, geel en wit,
glitter in goud, kristal

Benodigd gereedschap:
schminksponsje,
rond penseel,
wat water




