Hoek 11
Sector: Kapper en schoonheidsspecialist

Schoonheidsspecialist
Heb je altijd al eens iemand willen schminken, maar mocht
dat toen niet? Dan is dit je kans! Probeer zoals een echte
kunstenaar een mooie tekening te maken op het gezicht van
een vriend of vriendinnetje!

Hoek 11
Sector: Kapper en schoonheidsspecialist

Schoonheidsspecialist
Geef je graag, zoals een echte masseur, een massage?
Lees dan hoe het moet en probeer maar!
Als je klaar bent, leg dan al het materiaal terug op zijn plaats.

Massageoefening:
Neem wat handcrème en wrijf je eigen handen daarmee in.
Neem nu de handen van je vriend/vriendin en masseer de
handpalmen van binnen naar buiten en alle vingers. Daarna is
de bovenkant van de handen aan de beurt. Hier wrijf je de
crème zachtjes in. Neem de knokkels van de hand tussen
duim en wijsvinger en kneed ze zachtjes. Pak nu de pols
stevig vast en glijd met je hand van de pols naar de vingers.
Herhaal deze massage nu bij de andere hand.

Sector: kapper en schoonheidsspecialist

Schoonheidsspecialist
 Je biedt schoonheidsverzorging
aan: make-up, massage,
manicure,…
 Je verkoopt schoonheidsproducten
en geeft raad over het gebruik
ervan.

klantgericht

Advies geven

oog voor kwaliteit

luisteren

Stappenplan 1
Om te maquilleren: een kat

1)

2)

3)

4)

Om de neus en lippen te maken
teken je twee driehoeken boven
elkaar, waarvan de punten elkaar
onder de neus ontmoeten.

Kleur de lippen zwart.

Teken zwarte stippen boven de
lippen.

Teken met een make-uppotlood of
penseel snorharen door op elke
wang drie korte lijntjes te trekken.

5)

6)

Teken met zwart een lijn om elk oog
en laat de lijnen uitlopen naar de
rand van het gezicht.

Teken boven de wenkbrauwen
zwarte lijntjes die in de richting van
de slapen lopen.

Stappenplan 2
Om te maquilleren: een leeuw

1)

Teken lichtbruine, eivormige
vlekken langs de rand van het
gezicht. Teken aan elk eitje een
steeltje.

2)

Teken een zwarte neus en
lippen met een verbindend
driehoekje ertussen.

3)

4)

Teken met het make-uppotlood
zwarte stippen boven de mond.

Voeg snorharen toe door aan de
rand van de stippen zwarte
lijntjes te trekken.

5)

6)

Teken borstelige, donkerbruine
wenkbrauwen.

Trek een zwarte streep onder
elk oog en naast elke
wenkbrauw.

Stappenplan 3
Om te maquilleren: een vlinder

1)

Teken met het make-uppotlood
vleugels op beide wangen en om
beide ogen, die bij de neus bij elkaar
komen.

2)

Trek een dubbele, zwarte lijn over
het midden van de neus, tussen de
vleugels.
Voeg voelsprieten toe met aan de
uiteinden een stip.

3)

Vul de dubbele lijn op met geel.

4)

Kies voor elke vleugelhelft een
andere kleur en kleur ze in. Laat de
schmink eventjes drogen.

5)

Trek dunne, gele strepen vanaf de
rand van beide vleugels tot
ongeveer halverwege het midden.

Stappenplan 4
Om te maquilleren: een ruimtewezen

1)

Doe een beetje schmink op het
gezicht. Teken dan een grote, gele
bliksemflits van de
rechterbovenhoek van het gezicht
naar de linkerbenedenhoek.

2)

Teken een tweede bliksemflits
naast de eerste.

3)

Teken met zwart make-uppotlood
streepjes van de bliksemflitsen
naar de rand van het gezicht.

4)

Maak de lippen rood.

Stappenplan 5
Om te maquilleren: een skelet

1)

Teken een zwarte lijn langs de
rand van het gezicht, over de
jukbeenderen en langs de kin.
Kleur het gezicht buiten de lijn
met zwart in.

2)

Teken een zwarte cirkel om
beide ogen.

3)

Teken zwarte tanden over de
lippen.

4)

Maak de hele neus zwart.

Stappenplan 6
Om te maquilleren: een piraat

1)

Teken met het zwarte make-uppotlood of
met schmink een borstelige snor en één
borstelige wenkbrauw.

2)

Maak een ooglapje door om één oog een
zwarte cirkel te tekenen, met aan beide
kanten een streep die naar het haar loopt.

3)

Maak een baard door wat zwarte schmink
over de wangen en kin te vegen.

4)

Teken een litteken op één wang.

