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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 oranje, rood, roze, lichtgroen, don-
kergroen, zwart en wit, turkoois
glitter in goud, blauw en groen

Benodigd gereedschap:
schminksponsje,
rond penseel,
wat water

Schminkhandleiding slak
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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.

Breng met een sponsje met fi jne poriën, op 
de buitenste helften van het gezicht tot de 
wangen met turkoois de basis schminklaag 
aan. Breng aan één zijde tot de kin licht-

groen aan. Strooi hier wat blauwe glitter op.

Op de groene basislaag met een rond pen-
seel de vorm van een slakkenhuis (in oran-
je) aanbrengen. Breng tevens wat witte 
bloemen en grassprietjes in groen aan. 

Verf de kop van de slak met roze.
Op de andere zijde van het gezicht met 
wit een paar bloemen aanbrengen en met 
groen de bloemen met ranken verbinden.
Schilder langs de ranken wat bladeren.

Op de oranje basis van het slakkenhuis met 
een rond penseel rood betten. Versier de 
bloemen met fel roze en breng om de slak 

een zwarte rand aan.
De omranding naar het midden van het 

slakkenhuis is spiraalvormig.
Ook het gezicht en de voelsprieten van 
de slak met zwarte schmink aanbrengen. 
Bij de ranken en bloemen contouren aan-
brengen, niet doorlopend maar met kleine 
openingen, kleine zwarte lijnen tussen de 
groene ranken aanbrengen. De lippen roze 
schminken. Met een vochtig penseel op de 
bladeren en ranken wat glitter in groen en 

goud aanbrengen.
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