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WAT HEB JE NODIG OM WIMPERS TE PLAKKEN?






Kunstwimpers
Wimperlijm
(platte) pincet
Oogpotlood of eyeliner
Spiegel

KOPEN VAN WIMPERS EN -LIJM
Wimpers
Goede wimpers kun je bij de drogist/parfumerie (bijv. Etos, Kruidvat, Douglas)of Hema halen. De
‘echt’ haren wimpers zijn natuurlijker dan de synthetische. Goede merken zijn bijvoorbeeld: Eylure,
Ardell, Hema. Maar ieder heeft zijn eigen favoriet. Let er wel altijd op dat je niet te volle wimpers
koopt, dit heeft een onnatuurlijk effect. Ook is het fijn als het draadje waar de wimpers op vast zitten
niet te stug of dik is. Een wit draadje geeft niet (dit kun je met oogpotlood of eyeliner inkleuren).
Wimperlijm
De lijm die je krijgt bij een setje wimpers is meestal niet sterk genoeg. Deze lijm is meestal wel goed
als je zelf wimpers hebt (dan rusten de nepwimpers daarop). Voor mensen zonder eigen wimpers is
‘Mario Giussani’ (in zwart en transparant) of DUO’ (in verschillende varianten) goede lijm.
KUNSTWIMPERS
Het plakken van kunstwimpers lijkt misschien een
moeilijk karwei, maar na enige oefening valt dat mee
en kost het plakken op zich niet meer dan vijf minuten.
Wimpers zijn er in verschillende soorten en maten. Van
dun en fijn naar dik en grof. Voor mensen zonder
wimpers zijn dunne fijne zwarte kunstwimpers het
meest gangbaar om te plakken. Soms worden
onderwimpers, door ze om te draaien, gebruikt als
bovenwimpers.
Onder- en bovenwimpers te gelijk dragen werkt niet, ze
gaan dan gauw aan elkaar vastzitten (zeker als je een
keer moet niezen). Als je met een oogpotlood of een
eyelinerstift een lijntje of dunne streepjes tekent op
het onderooglid, is dat meer dan genoeg en ziet
niemand dat je geen onderwimpers hebt.

Wimpers die te breed zijn, kunnen aan de BUITENZIJDE iets bijgeknipt worden. Als de wimperharen
zelf te lang zijn kunnen die ook bijgeknipt worden. Let er dan wel op dat de lengte van de haren
onderling verschillend blijft en dat de haren aan het begin korter zijn dan aan het eind.
KUNSTWIMPERS PLAKKEN
Voordat je de wimper kunt plakken moet je eerst meten of de wimper niet te groot is. Dit doe je door
één oog dicht te houden en de wimper erbij te houden. Bekijk met je andere oog of de wimper niet
te lang is. Indien dit wel het geval is, kun je aan de buitenkant (dus waar de langere haren zitten) er
wat afknippen. Doe dit voorzichtig en niet te veel in één keer. Liever drie keer knippen dan in één
keer te veel.
Maak vervolgens de ogen op of teken met een bruin/zwart oogpotlood of eyeliner de wimperlijn op
je oog. Breng indien gewenst oogschaduw op. Maak met een oogpotlood ook de draad van de
wimper donker. Vaak is het deze wit.
Vervolgens breng je een dun randje wimperlijm aan op het aanzetrandje van de wimper en, als je
durft, voorzichtig een klein randje (of stipjes) op het getekende ooglijntje op je oog. Laat de lijm een
beetje drogen.
Pak met een pincet de wimper in het midden vast. Zet de wimper eerst aan de buitenkant van het
oog vast. Daarna druk je voorzichtig de wimper op het oog. Je kunt de wimpers nog goed corrigeren
als het niet naar wens zit.
Een pincet met een platte kant werkt het prettigst. Als je alleen je vingers gebruikt, zit je zo dicht op
je ogen, dat je niet goed kunt zien wat je doet.
Mocht je na het plakken van de wimpers last houden van de lijm (omdat die misschien ergens zit
waar het niet handig is), dep dan met een oogschaduw er wat poeder op (in de kleur van jouw makeup of naturel als je verder geen make-up draagt). Ook als de lijm zichtbaar blijft (doordat hij wat
glimt) kun je dit verhelpen door er wat oogschaduw op de doen (in dezelfde kleur als de eyeliner).
Op ‘You Tube’ kun je veel filmpjes vinden hoe je wimpers moet plakken. Een voorbeeld van een
duidelijk filmpje kun je vinden op (wel in het Engels): https://youtu.be/BMBmS-v-w5I . Ik heb mijn
nepwimpers nog nooit hoeven krullen, maar mocht je dat willen, zij legt dat ook uit.
KUNSTWIMPERS AFHALEN
Het beste kun je, voordat je gaat slapen, de wimpers van je ogen halen. Als je wel met de wimpers op
slaapt heb je kans dat ze ’s morgens verfrommeld aan je oog zitten en ze niet meer in model zijn te
krijgen.
Je haalt de wimpers eraf door ze goed vast te pakken tussen duim en wijsvinger. Trek ze dan
voorzichtig los, dit is niet pijnlijk. Bewaar de wimpers in een lenzendoosje of in het doosje waar ze in
verpakt zaten. Voor je de wimper opnieuw gebruikt, maak je ze schoon door de wimper goed tussen
duim en wijsvinger vast te houden en met de andere duim en wijsvinger de lijmrestjes van de wimper
af te halen. Hierna kun je de wimpers opnieuw opplakken.
Mocht er veel lijm op de wimpers (of op de haren zitten) kun je ze ook even laten weken in een
beetje water met zeep, zo laat de zeep beter los en kun je de haren schoon krijgen.
Je ogen kun je schoon maken met een make-up reiniger, ook werken de make-up reinigingsdoekjes
goed.

WENKBRAUWEN TEKENEN

Voor het aanbrengen van wenkbrauwen kun je verschillende materialen gebruiken:




Wenkbrauwpoeder
Wenkbrauwpotloden
Wenkbrauw eyelinerstiften.

Bij wenkbrauwpoeder zit bij sommige merken een aantal malletjes van wenkbrauwen bijgesloten.
Wenkbrauwpotloden zijn minder vet. Ze zijn iets harder dan oogpotloden en blijven daardoor beter
zitten. Met wenkbrauw eyelinerstiften kun je hele dunne streepjes maken. Een combinatie van deze
producten geeft het mooiste effect. Zie ook hiervoor weer een goed ‘You Tube´filmpje:
https://youtu.be/U4lajZWeEyE

Als je een gevoelige huid hebt, let er dan wel op, dat je potloden en stiften gebruikt, die voor jouw
huid geschikt zijn.
Belangrijk is dat je kleuren kiest, die bij je gezicht en bij je haar passen. Het geeft een levendiger en
natuurlijker effect als je verschillende kleuren gebruikt.
Wees voorzichtig met het gebruik van donkere kleuren, het kan je gezicht ‘hard’ maken.
Begin met de lichtste kleur en teken de vorm van de wenkbrauw in streepjes, zoals de haren zouden
groeien. Dit geeft een meer natuurlijk effect dan een dichte streep. Teken daarna streepjes met een
donkerder potlood/stift. Bij het gebruik van wenkbrauwpoeder kun je eventueel met stift of potlood
haarlijntjes aanbrengen.
Uitvegen van de wenkbrauw kan worden voorkomen door een dun laagje wimperlijm (bv. van
‘Grimas’, deze glimt niet en blijft niet plakken) over de getekende wenkbrauw te smeren.
Wanneer je nog wat eigen wenkbrauwhaar hebt, kun je dit met een bijna lege mascararoller wat
aanzetten en de rest bijtekenen.
Wanneer je geen wenkbrauwen hebt, kunnen oude foto’s je misschien houvast bieden bij het
bepalen van de vorm van de wenkbrauw.
Door te fronsen komt de plek, waar je wenkbrauwen eigenlijk horen, naar voren.
Maak de wenkbrauwen niet te breed anders wordt het onnatuurlijk.
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Het begin van een wenkbrauw
Trek een denkbeeldige lijn van de buitenrand van de neusvleugel
naar de binnenhoek van je oog en trek deze omhoog door. Dit is je
startpunt.
Het hoogste punt van een wenkbrauw
De buitenrand van de iris trek je denkbeeldig door. Dit is de hoogste
punt van de wenkbrauw.
Het einde van de wenkbrauw
De lijn neusvleugel - buitenzijde van het oog is het einde van de
wenkbrauw. Deze moet even hoog of hoger eindigen dan de aanzet.
Ogenstand geopend oog
Tussen een geopend oog en de wenkbrauw hoort altijd plaats te zijn voor een tweede iris.
Ogenstand geopend oog
Tussen de ogen hoort zoveel afstand te zijn, zo dat er een derde oog tussen past.

