
 

Cursus: Make-over voor jou en je huis!   
Annetta van den Boomgaard 

Make-up aanbrengen 
 

Dit heb je nodig: 

• Dagcrème 

• Foundation 

• Transparante poeder 

• Oogschaduw 

• Mascara 

• Wenkbrauwpotlood 

• Rouge 

• Lippotlood 

• Lipgloss/lipstick 
 
Gereedschap: 

• Sponsje/kwast 

• Poederkwast 

• Oogschaduwpenseel 

• Blusherkwast 

• Wenkbrauwborsteltje 

• Puntenslijper 

• Tissues 

• wattenstaafjes 
 
Stap 1.  

• Maak je gezicht schoon 

• Breng een dagcreme aan en laat even 
intrekken 

 
Stap 2. 

• Heb je veel oneffenheden op je gezicht? Camoufleer deze dan met een 
concealer of coverstick.  

• Poeder je foundation af met een transparante, losse poeder. Let erop dat je 
je gezicht afpoedert tegen je donshaartjes in.  
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Stap 3. 

• Breng oogschaduw aan.  
 
 
 
 
 
 
 
Stap 4. 
 

• Zet de mascararoller zo dicht mogelijk tegen de 
wimperaanzet en zigzag hem tot aan de punten 
van je wimpers.  

• Herhaal dit totdat alle wimperhaartjes zijn 
voorzien van mascara.  

• Haal nu de mascararoller voorzichtig langs de 
onderste wimpers.  

• Oneffenheden verwijder je deppend! met een licht vochtig wattenstaafje.  
 
Stap 5. 

• Teken desgewenst je wenkbrauwen bij. Zorg ervoor 
dat je potloodje een scherpe punt heeft en dezelfde 
kleur heeft als je wenkbrauwen.  

• Borstel je wenkbrauwen in model en teken in kleine 
streepjes je wenkbrauwen bij.  

 
 

 

Stap 6 

• Zuig je wangen naar binnen en breng de kwast 

aan op je jukbeenderen. 

• Begin niet te dicht bij de haargrens en zorg 

ervoor dat het ook niet te ver op je wangen 

terecht komt. Anders krijg je appelwangetjes.  

• Laat de blusher goed uitvagen in de foundation. 

• Let erop dat je niet teveel blusher aan je kwast doet.  
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Stap 7. 

• Breng de lipgloss aan met het sponsjes of 
kwastje. 

• Gebruik je liever lipstick, omlijn dan eerst je 
lippen met een lipliner of lippotlood in de kleur 
van je lipstick. Begin met het tekenen vanuit het 
midden van je bovenlip naar buiten toe.  

• Kleur je lippen in met lipstick. Het mooiste 
resultaat krijg je door dit met een kwastje te doen.  

 


