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Schminktip kolibriekoningin
Een exotische regenwoud schoonheid die niet 

alleen kleine meisje willen hebben ....!

De bovenste gezichtshelft met een vochtige spons met gele, groen 
en oranje betten - zie foto.

Met een kattentong penseel in roze en wit vier vijfbladige bloe-
men in de boog van het voorhoofd tot de kin opschilderen. Hiervoor 
gebruik je eerst de roze kleur en duwt vervolgens slechts het topje 
van het penseel in de witte kleur. Zo ontstaat een mooi verloop in de 
bloem en ziet er zeer levend uit.

Aan de andere kant van het gezicht schilder je een grote groene 
druppel. De vleugels van de kolibrie en de staart schilder je met roze 
en paars. De bloemen aan de andere zijde van het gezicht met licht- 
en donkergroen.

De snavel, de onderzijde van de buik en de vleugels van kolibrie kun 
je met zwart en een fijn penseel natrekken. Bet in de roze geschil-
derde delen nog een beetje roze glitters op. De sierstenen kun je met 
de wimperlijm op het gezicht plakken - let hierbij op de instructies -
GEBRUIK HIERVOOR GEEN GEWONE LIJM
Ten slotte worden de lippen met glitter paars beschilderd.

Wie lang haar heeft moet eens proberen een zo pompeus 
mogelijk opsteekkapsel te maken en deze met bloemen 
van stof, glittersteentjes en bladeren van stof te versieren.
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