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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.

Benodigd materiaal:
schmink kleuren rood, oranje, goud, paars, wit en zwart, 
glitter in rood en blauw 

Benodigd gereedschap:
schminksponsje, 
penselen in verschillende diktes, 
wat water, 
„duivelshoorntjes“

Griezelig mooie schminkgezichten
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Griezelig mooie schminkgezichten

Halloween wordt dit jaar kleurrijk gevierd - „trick or treat”
De duivel en het spook laten je buren beslist schrikken! 

H�  gezicht m�  een spons in 
goud gronden. Daarna m�  de 

hel  van spons m�  � jne 
poriën onder de jukbeenderen 

en op de bovenste oogleden 
discre�  oranje aanbrengen. 

M�  een rond penseel op de 
oogleden oranje aanbrengen 

t�  ver buiten de binnenste oog-
hoeken in de richting van de 

neus langs de buitenste ooghoek 
in de richting van de slaap. 
Boven h�  oranje nu pr� i�  

aangesl� en ca. 1 cm breed rode 
schmink aanbrengen. Boven en 
onder m�  een dun penseel de 
zwarte contour aanbrengen.Nu m�  rood m�  een rond penseel een kronkelende slanke krul midden van de 

haaraanz�  t�  tu� en de ogen aanbrengen. Om deze krul diepte te verlenen, op de 
rode kleur dun zwart aanbrengen. Ook m�  zwart de wenkbrauwen tekenen, de 
hoornaanz�  omranden en enkele aders op de hoorns tekenen; ook de li� en m�  
zwart benadrukken. Strooi over h�  hele gezicht gli� er en accentueer de li� en, 

wangen en oogleden. 

Stap 1 Stap 2

Stap 3

Handleiding
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Griezelig mooie schminkgezichten
M�  een spons h�  gezicht en de 

li� en in oranje gronden. 
De plaatsen waar de spoken komen 

open laten. 
M�  een penseel de spoken en de 

maan aanbrengen. 
In paars m�  een middel dik pen-

seel h�  gezicht omcirkelen. 
Neem de hel  van een spons en 

veeg m�  een korte beweging, de nog 
vochtige paarse kleur naar binnen 

in h�  gezicht. 
M�  een dun penseel de ogen en 

d� ails in de spoken aanbrengen. 
De boom m�  zwart op de linker-

wang schilderen. 
Teken de wenkbrauwen m�  een 

streep in zwart. 
Op de omranding bij h�  voorho� d 
op de nog na� e verf blauwe gli� er 

strooien. E
en klein spinnenweb bij de hals m�  
� jne, wi� e strepen en een kleine spin 

maken h�  hele plaatje nog kijken 
nog spookachtiger.
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