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Kleurrijke gezichten tijdens  carnaval

vrol i jke

clown

de Weet je nog niet hoe je 
verkleedt zal gaan met carnaval?

Wat dacht je van een 
vrolijke clown?

Grond een klassieke 
grote clownsmond met 

een spons wit. Breng ook 
boven de ogen, een naar 
boven afgerond en naar 
beneden sluitend met de 

wenkbrauwen wit vlak 
aan.

Stap 1

Schilder links en rechts op 
het voorhoofd met een pen-
seel, een groene en een gele 
bloem op. Breng in het mid-
den van beide bloemen een 
rode stip aan. Teken op de 
wangen en neus grote rode 
stippen. Tot slot verf je de 

mond in dezelfde kleur.
Breng de contouren bij 

de ogen en de bloemen in 
hemelsblauw aan. Links en 

rechts boven de ogen 

Stap 2

Stap 3

Onze tip

teken je een verticale lijn in dezelfde kleur. Breng boven  
deze streep een rode stip aan. Het onderste gedeelte 

van de mond van de clown omkader je met hemelsblauw. 
Laat de contour bij wanghoogte in een krul lopen. Breng 

tot slot nog wat glitter aan.

Bij dit masker is de scherpte van de contouren heel belangrijk. 
Misschien kan je de nauwkeurigheid gemakkelijker 

neerzetten met een penseel met grootte 4.
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Kleurrijke gezichten tijdens  carnaval

En wat denk je van deze twee 
carnavalsdwazen? 

Pierrot
1 Om bij de pierrot het juiste 

effect te bereiken, moet de basis 
heel zorgvuldig worden aange-

bracht. 
Neem een dikke kwast en verf de 
grens van het masker met witte 
verf voor. Daarna grond je met 
een spons en een beetje water 
binnen in het masker alles wit.

2 Met deze spons en heel weinig 
rode schmink dep je nog kleine 

pierrotrode wangen. Na het dro-
gen van de witte schmink met 

een spits, middeldik penseel de 
omranding, de wenkbrauwen en 

de krul op de linker wang schilde-
ren. Met oranje tover je nog een 

vriendelijke, kleine mond.

Harlekijn
1 Bij de harlekijn neem je een middeldik penseel en schilder je eerst de blauwe delen om 
de ogen. Steeds een delicate lijn tussen de kleuren laten, dit vergemakkelijkt later het 

aanbrengen van de zwarte lijnen. Na de blauwe velden schilder je de witte en gele velden, 
daarna de rode en groene. Laat vervolgens de verf goed drogen.

2 Met een middeldik penseel de zwarte lijnen en de lijnen rond de mond schilderen.

Tips &
trucks

> Roer voor dekkende, ondoor-
zichtige oppervlakken de 

schmink met een beetje water 
tot deze crème-achtig is.

> Begin altijd met de 
lichtste kleur en ein-
dig met de donkerste. 
Zo bereik je de beste 
effecten en de kleuren 

dekken beter.

> Glitter altijd met 
een vochtig penseel 

aanbrengen of met een 
penseel op de nog 
vochtige schmink 

aanbrengen.

> Meng altijd wat wit onder de 
gekozen kleur: pasteltinten 
geven contouren meer leven 

– het masker werkt plastisch. 
Contouren met wit of zwart 

geven het masker een 
authentiekere uitstraling!

Pierrot
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Har lek i jn




