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AAP 

Eenmaal de keuze gemaakt voor deze grime beleef je er de grappigste  
momenten mee.   

Moeilijkheidsgraad: Middelmatig 

 

 

   

Foto 1: Breng met een sponsje het geel aan op het midden van het gezicht. Volg het vb,  de grime is bijna hartvormig. Echter niet op 
de oogleden,  de neus en de lippen. 

Foto 2: Breng nu met de spons het roestbruin aan. Werk tot in de haarwortels en doe ook de 
oren mee. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/aap.jpg


 
 

Marcqstraat 16  
1000 Brussel 
    02 210 63 90 

 
 
 

onderwijscentrumbrussel@vgc.be 
@onderwijscentrumbrussel 
onderwijscentrum_brussel 

 

  

Foto 3: Breng nu met een breed penseel de grote lijnen in zwart aan,  werk de punten af met  
de zijkant van het penseel. Met een puntig penseel doe je nu de lijnen rond neus,  wangen en  

mond mooi in symetrie. 

Foto 4: Werk bepaalde delen van het zwart als vb  met een droog en net penseel uit zodat  
ze niet afgelijnd overkomen. 

 

Foto 5:  Met een middelmatig penseel breng je nu het contrasterend wit tamponerend aan  
op de neus,  boven de wenkbrauwen en boven de mondlijn. 
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AUGUST CLOWN 

Een kaalkop met haar op de zijkant werkt deze grime totaal af.  
Grimeer de kaalkop dan wel in de basiskleur mee.  

Moeilijkheidsgraad: Middelmatig 

 

 

   

Foto 1: Met een breed penseel en spons breng je het wit aan. Doe de wenkbrauwen wat extra. 

Foto 2: Met de spons breng je nu de grondkleur,  oker geel aan met uitzondering van het neustopje.  
Doe ook de oren mee, en werk tot in de haarwortels. De contour met het wit kan men eventueel  

met een breed penseel doen. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/august.jpg
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Foto 3: Breng nu met een breed penseel het geel boven de ogen aan. Vermijd dat het zich teveel  
met het wit vermengd zodat het mooi fel overkomt.  

Doe daarna met het sponsje het rood op de wangen,  tamponeer mooi egaal.  

Foto 4: Doe nu met het penseel de neus in rood,  werk mooi rond.  
En daarna de mond,  gebruikmakend van de zijkant van het penseel om mooie rondingen te zetten. 

 

Foto 5: Met een breed penseel en gebruikmakend van de zijkant hiervan waar nodig  
zet je nu alle contouren tussenin.  Als laatste met een fijn penseel trek je de lijnen onder de  

ogen en in het geel. 
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CLOWN HALLOWEEN 

Deze modernere versie van halloween mist zijn effect niet. 
Moeilijkheidsgraad: moeilijk 

 

 

   

1: Breng een dekkende laag wit aan met een sponsje  

2: met een fijn penseel tekent u de zwarte lijnen,  en werk deze met een droog  
penseel wat uit waar nodig,  doe hiermee ook de binnenkant van de lippen. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/clown-halloween.jpg
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3: Met een breed penseel en niet te veel paarse grime op breng je voorzichtig het paars aan. 

4: zet nu met rood de neus en werk weer de zijkanten,  de kin en de onderkant van de  
mond af  

- Het haar kan met een spuitbus,  maar ook met grime gedaan worden   
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PIERROT 

Goed gedaan is dit een prachtige grime  
Moeilijkheidsgraad: Middelmatig  

 

 

   

Foto 1: Begin met de omtrek te tekenen in wit met behulp van een sponsje.  Vul daarna de rest mooi egaal dekkend in met 
uitzondering van de lippen. Doe de wenkbrauwen eventueel wat extra,  en de oogleden slechts lichtjes. Breng nu met het sponsje wat 

roze aan op de wangen. Mooi licht tamponeren.  

Foto 2: Breng met een breed penseel het blauw aan rond de ogen,  en werk dit daarna droog uit over de oogleden. Trek ook een fijn 
lijntje vertikaal onder  de ogen.  Met hetzelfde penseel herneem je nu de buitenste omtrek in blauw. 

Werk iets lichter naar de binnenkant toe om een kleine degradatie te verkrijgen. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/pierrot.jpg


 
 

Marcqstraat 16  
1000 Brussel 
    02 210 63 90 

 
 
 

onderwijscentrumbrussel@vgc.be 
@onderwijscentrumbrussel 
onderwijscentrum_brussel 

 

   

Foto 3: Met een fijn penseel en zwart teken je nu de wenkbrauwen en daarna een traan op de wang. Laat de binnenkant van de 
traan open.  

Foto 4: Teken nu de lippen met een lippenseel in donker blauw.  
Doe daarna de binnenkant met wat lichtblauw zodanig dat je duidelijk de twee kleuren ziet.  

Werk als laatste deze grime af met zilver glitter op de binnenkant van de traan,   
en op de originele wenkbrauwen. ( Zie eerste foto ) 
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CLOWN WIT 

Simpel maar mooi  
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

 

   

Foto 1: Breng met een sponsje het wit mooi egaal en dekkend aan. Met uitzondering  
van de lippen en de oren. Doe de wenkbrauwen wat extra om deze mooi weg te werken. 

Foto 2: Met een fijn penseel en zwart,  teken je de omtrek van de ogen  
terwijl het model de ogen gesloten houd teken je nu de nieuwe wenkbrauwen. 

Deze zijn niet identiek. Plaats als laatste het schoonheidspuntje. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/clownwit.jpg
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Foto 3: Kleur nu de lippen met een lippenseel in rood mooi strak.  
Met een breed penseel de onderkant van de neus en de oren en deze grime  

is af. 
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BEER 

Moeilijkheidsgraad: Middelmatig 

 

 

   

Foto 1: Met een breed penseel teken je het geel voor de oren,  de lijn boven de neus en daarnade omtrek van de cirkel op het midden 
van het gezicht,  waarna je deze opvult met een sponsje. 

Foto 2: Lijn de contouren tegen het geel af met een penseel en vul daarna de rest op met een  
sponsje in bruin. Op de oogleden breng je beige aan. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/beer.jpg
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Foto 3: Met een breed penseel en zwart doe je de neus,  en met de zijkant van het penseel  
trek je de lijken boven de mond,  vertrekkend onder de neus.  

Foto 4: Terug met een breed penseel en donker bruin,  doe je de wenkbrauwen.  
Gebruik hetzelfde penseel daarna om de omtrek van het masker te tekenen.  

Zet ook de contrastlijn in het midden van het gezicht en op de kin. 
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BLOEMEN 

Kleur en vorm van de bloemen kunnen aangepast worden volgens eigen voorkeur.  
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

 

   

Foto 1: Met een breed penseel teken je het wit. Zet het penseel plat of driekwart op de huid en werk met een draaiende beweging af.  

Foto 2: Met een breed penseel herneem je de motieven gedeeltelijk in het geel.  
Laat steeds wat wit over op de boorden van de blaadjes en op het midden van de oogleden. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/bloemen.jpg
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Foto 3: Nog altijd met een breed penseel,  breng je nu het roze aan op de zijkanten van het geel.  Maak steeds dat alle kleuren nog 
zichtbaar zijn. Doe nu met hetzelfde roze de lippen. 

Foto 4: Met een fijn penseel breng je nu het groen aan op een speelse manier,  maar maak dat het geheel in evenwicht is.  Werk 
eventueel de puntjes van het groen af met wat glitter.  Wat fijn verdeelde glitter op de blaadjes kan ook. 
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CHINESE 

Deze grime staat of valt vaak met de snit en haarkleur die donker moet zijn. 
Moeilijkheidsgraad: Middelmatig  

 

 

   

Foto 1: Breng met het sponsje een egaal dekkende witte laag aan. Vergeet de oren niet. 

Foto 2: Met het sponsje tamponeer je wat roze op de wangen. Doe dit licht en gelijkmatig zodat er een mooie overgang onstaat naar 
de buitenkant toe.  

Op dezelfde manier doe je nu met roze-fuchia de buitenkant van de oogleden en iets lichter boven de wenkbrauwen 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/chinese.jpg
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Foto 3: Teken nu de kleine punten aan de binnenkant van de ogen,  en werk met de zijkant van een breder penseel voor de lijn boven 
de ogen en werk de buitenkant in een punt af. Trek daarna deze lijn wat open over de oogleden. Teken nu met een fijn penseel de 

nieuwe wenkbrauwen. Eindig deze mooi in een punt. 

Foto 4: Teken nu de mond in rood wat versterkt met paars met een lippenseel.  
Begin met de bovenkant. Doe daarna de onderste lip eerst. Werk deze iets korter af.  

Wat glitter op en boven de oogleden werkt mooi af. 
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DALMATIEN 

Een grime die vrij vlug klaar is. Aan te raden voor de allerkleinsten. 
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

 

   

Foto 1: Kleur met een sponsje het gezicht in wit,  met uitzondering van de bewegende oogleden. Werk van boven naar onder.  

Foto 2: Trek met een breed penseel de bruine lijnen vertrekkend van de binnenhoek van de ogen.  Veeg deze wat uit om wat 
degradatie te verkrijgen. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/dalmatien.jpg
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Foto 3: Breng met een breed penseel het zwart aan op de neus en teken de vlekken. 
Deze hoeven niet perfect rond  en gelijk te zijn,  integendeel. 

Foto 4: met een penseel en zwart doe je nu de bewegende oogleden en de oogomtrekken.  Met een fijn penseel teken je nu de lijnen 
onder de neus en deze rond en boven de mond. 

  

Foto 5: Breng met een fijn penseel de bruine puntjes aan,  in een  
gebogen lijnvorm. Kleur daarna de onderlip op in rood. 

Als extra kan op het zwart wat glitter zilver aangebracht worden  
( zie eerste foto) 
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DUIVEL 

Zowel voor dames als heren  
Moeilijkheidsgraad: Middelmatig  

 

 

   

1: Breng met een groot penseel de gele kleur aan  

2: Breng met een sponsje het rood aan,  op de wangen en kin  werk je het geel af door 
 tamponeren. Bij de hoorns gebruik je een penseel om af te lijnen. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/duivel.jpg
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3: Zet de zwarte lijnen met een groot penseel en rond de ogen met een fijn.  

4: Werk de zwarte lijnen af door degraderen met een droog penseel.  
Als laatste de lippen met een lippenpenseel. 
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DUIVELIN - CLEOPATRA 

Deze grime kan ook gebruikt worden voor Cleopatra  
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk 

 

 

   

1: breng eerst de lijnen aan met een fijn penseel,  en overschilder met een breed,  dat  
laat u toe te varieren in lijndikte. De lippen met een lippenpenseel.  

2: Werk nu af met het zwart. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/duivelin.jpg
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3: Breng het goud aan de ogen aan met een fijn penseel,  en de rest met een breed.  

4: degradeer het goud op de wangen met een droog penseel,  met hetgeen aan het  
penseel blijft kleven,  tamponeer je wat goud op wangen,  voorhoofd en rond de ogen. 

- of doe ditzelfde met glitterpoeder in goud - 
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FEE 

Deze grime moet mooi egaal uitgewerkt zijn.  
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

  

Foto 1:  breng met niet te veel grime op het sponsje het wit egaal aan over het gezicht,  
ook op de oren. Echter niet op de lippen.  

Foto 2: Breng nu op de omtrek van het gezicht met behulp van het sponsje en zeer weinig product,  wat licht blauwe schijn aan. Dit 
bereik je met licht te deppen.  

Doe dit ook lichtjes op de oogleden. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/fee.jpg
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Foto 3: Met de zijkant van een breed penseel en het donkerste blauw doe je de wenkbrauwen. Plaats het penseel op de binnenkant 
en trek naar buiten toe open.  

Werk nu de ogen af,  en trek de grime wat open naar binnen toe,  zo krijg je een mooie  
verlooptint.  

Foto 4: werk nu de lippen af met een lippenseel. Breng daarna over het geheel wat glitterpoeder aan met een poederborstel. Plak 
daarna als afwerking een steen op het voorhoofd. 
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FRANKENSTEIN 

Een grime met veel lijnen die goed moet uitgevoerd worden rekening houdend  
met de natuurlijke contouren van het model.  

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk 

 

   

1: grimeer het gezicht wit met een sponsje,  waarbij je zachtjes tamponeerd om een  
gelijkmatig effect te verkrijgen. Laat de bovenzijde van de oogcontouren en de lippen vrij. 

2: Met een fijn penseel tekent u de uitloop van de haren en het lidteken.  
Met een middelmatig penseel tekent u nu met zwart de wenkbrauwen en daarna de expressie lijnen.  Te beginnen met deze boven de 

wenkbrauwen. Daarna van de binnenkant van het gezicht naar de buitenkant toewerken. Werk symetrisch.  

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/frankenstein.jpg
http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/frankenstein.jpg
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3: Werk daarna al de lijnen af met wat schaduw in de groene tint,  ook de lippen.  
Werk steeds van boven naar onder en vanuit het midden naar buiten. 
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GOTHIC 

Deze modernere versie van halloween is simpel uit te voeren,  en mist zijn effect niet. 
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

 

   

1:Kleur het gezicht en de oren met een spons wit, met uitzondering van de oogcontouren en de onderkant van de  lippen. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/gothic.jpg
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2: Gebruik een breed penseel om de oogcontouren met zwart in te vullen. Met behulp van een  
droog penseel werk je het zwart wat meer uit. 

 

3: Met een fijn penseel de lijnen mooi gelijkmatig tekenen 
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HEKS - KONINGIN 

Deze grime accentueert de ogen en komt hierdoor indringend over. 
Moeilijkheidsgraad: Middelmatig   

 

 

  

1: Meng een klein beetje paars met wit om een paarsachtig gebroken wit te verkrijgen.  
Breng dit met een sponsje aan over het gezicht met uitzondering van de bovenkant ogen. 

2: Met een middelmatig penseel breng je eerst de lijken boven de ogen aan,  en daarna op de wangen. 

 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/onderwereldkoningin.jpg
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3: met een breed penseel breng je het groen aan,  en met een droog penseel werk je deze kleur in degradatie wat uit op de 
binnenhoeken aan de neus en de buitenhoeken van de ogen. Met het zelfde penseel tamponeer je ook het groen  op de onderkant 

van het zwart van de ogen. 

4: Met een breed penseel breng je nu de paarse lijnen aan,  je werkt dit uit  in degradatie  
hiervoor mag het penseel niet te nat zijn,  eerder droog.  

Breng ook wat paars aan onder de ogen,  tegen de onderkant van de lijnen op de wang,  
rond de neus en op de zijkant van de mond .  

Daarna doe je de lippen in paars. 

Breng als afwerking nog wat glitter aan op het zwart boven de ogen en de wangen. 
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HEKS - MODERN 

Een  iets andere heks dan we gewoon zijn   
Moeilijkheidsgraad: middelmatig   

 

 

   

1: Breng de witte grime aan met een spons,  en laat de andere stukken open. 

2: breng het zilver aan op de open stukken met een sponsje. Vergeet de oren niet.  
Met een droog penseel degradeer je de contouren tussen zilver en wit lichtjes. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/heks-modern.jpg


 
 

Marcqstraat 16  
1000 Brussel 
    02 210 63 90 

 
 
 

onderwijscentrumbrussel@vgc.be 
@onderwijscentrumbrussel 
onderwijscentrum_brussel 

 

   

3: Met een groot penseel teken je de zwarte lijnen te beginnen bij de neus. 
Breng ook de drie ronde bollen aan.   

4: Met een droog penseel werk je deze grime af door alle lijnen mooi te degraderen. 
Niet de bollen.  

Als laatste werk je de lippen mooi uit met wat er nog rest aan grime op  je penseel. 
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HEKS - WEB 

Een heks hoeft niet altijd lelijk te zijn.  
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

 

   

1: grimeer het gezicht wit met een sponsje,  waarbij je zachtjes tamponeerd om een  
gelijkmatig effect te verkrijgen. Laat de oogcontouren en de lippen vrij. 

2: Vul met een middelmatig penseel de oogcontour in met zwart. Daarna met een lippenseel de lippen mooi gelijkmatig schilderen. 
De wenkbrauwen  inkleuren mee met hun natuurlijke lijn. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/heks-web.jpg
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3: Om de donkeren schaduw rond de ogen te bekomen,  gebruikt u een droog en proper  
penseel waarmee je het zwart van de ogen iets opentrekt. Zo verkrijg je wat degradatie in kleur. 

4: Nu teken je de lijnen van het web. Begin met verticale lijnen,  en vul daarna de rest in. 
De horizontale lijnen moeten starten waar de vorige stopt.  

5: Werk het geheel af met wat zilver glitter voor extra effect. 
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HEMELBEESTJE 

Om mooie rondjes te verkrijgen kun je dit ook doen met grime op  
de top van een vinger.  

Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

 

   

Foto 1: Met een breed penseel of de zijkant van een spons zet je de omtrek uit,  en vul  
daarna met het sponsje op. Mooi gelijkmatig van kleur.  

Foto 2: Teken met een breed penseel het zwarte kopje,  en met de zijkant van het penseel de voelsprieten.  Teken nu de lijn aan de 
ogen en deze over het midden van het gezicht. 
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Foto 3: Met een breed droog penseel werk je het zwart rond de ogen en de kin wat uit. 

Foto 4: teken nu de zwarte ronden. Werk in twee halve cirkel bewegingen. 

 

Foto 5:  Teken als laatste de twee witte puntjes. 
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HOND 

Het meest geschikt voor kinderen 
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

   

Foto 1: Breng met de spons het wit aan,  niet op de bewegende oogleden.  

Foto 2: kleur de rest met een sponsje en oker. Werk tot in het haar.   
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Foto 3: Met bruin en een fijn penseel of de zijkant van een breed  teken je de lijnen in bruin. 

Foto 4: Met een breed penseel schilder je het zwart van de neus en de bewegende oogleden. Werk ze wat uit naar boven toe. Teken 
nu de rode tong in rood. 
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KAT BRUIN 

Vlug aan te brengen en geschikt voor de allerkleinsten  
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

 

   

Foto 1: Met de spons geef je het gezicht een basis in oker,  met uitzondering van de plaatsen waar het wit moet komen. Werk tot in 
de haarwortels.  

Foto 2: Breng met een breed penseel het wit aan en werk dat met vegen uit in het oker. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/kat.jpg
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Foto 3: Met een breed penseel breng je de lijnen in bruin aan op de omtrekken van het  
gezicht. Werk van buiten naar binnen toe. De binnenzijde moet iets fijner of in een punt  

eindigen. Breng ook wat bruin aan op de buitenkant van de wenkbrauwen.  

Foto 4: Kleur de neus en de lijn eronder in zwart. Zet de zwarte snorharen in één beweging en trek de lijn boven de ogen met een 
punt naar buiten toe.  

Plaats de puntjes op het wit onder de neus. Met een fijn penseel licht je nu met wit de  
snorharen op door een aansluitend lijntje te plaatsen.  

Kleur de mond rood.  
Afwerken kan door het aanbrengen van wat gouden glitter op het bruin.  

( zie eerste foto ) 
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KIKKER 

Moeilijkheidsgraad: Middelmatig 

 

 

   

Foto 1: Breng met een breed penseel eerst de witte lijn om de mond te verbreden. 
Daarna met een sponsje het geel aanbrengen. Gebruik de zijkant van het sponsje om  

de buitenkant van het masker af te lijnen.  

Foto 2: Met de zijkant van het penseel en donker groen,  teken je alle lijnen. 
Werk steeds vanaf het midden naar buiten toe.   

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/kikker.jpg
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Foto 3: Met een droog penseel dep je nu de groene lijnen uit in degradatie. 
Maak wel dat er steeds een deel zuiver geel overblijft. Dit om het diepte effect niet te verliezen.  

Foto 4: Met zwart en een fijn penseel lijn je nu nog de oogopslagen van de kikker af,   
en als laatste plaats je een fijn lijntje zwart op de bovenkant van de wimpers om de 

ogen iets meer te laten uitkomen. 
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KONIJN 

Het roze heeft deze grime iets zachts. Voor jongens vervang je het roze  
door oker geel,  wat iets harder maar even mooi is.  

Moeilijkheidsgraad: Middelmatig  

 

 

   

Foto 1: Met een breed penseel zet je de streep voor de tanden,  daarna met de spons de rest van het wit. Doe dit tamponerend.  

Foto 2: Breng de details in roze aan op en onder de neus,  de wangen en de zijkant van de oogleden.  
Werk deze daarna droog uit,  zodat ze geen afgetekende lijn vormen. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/konijn.jpg
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Foto 3: Trek met een klein penseel en bruin de kleine wenkbrauwen,  onderlijn ook de onderkant van de ogen tot de buitenpunt. 
Teken de omtrekken van de neus en de lijn op de wang.  

Doe de rest van het gezicht met dezelfde kleur,  maar met behulp van het sponsje.  

Foto 4: Met een fijn penseel lijn zet je de donkerbruine lijn boven de wenkbrauwen. 
Daarna teken je met een fijn penseel alle zwarte lijnen. 

Vergeet de lijnen boven de bovenlip niet,  en de puntjes aan het voorhoofd.  
Ook hier kan  wat goud glitter op het voorhoofd 
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LEEUW 

Een simpele en vlug aan te brengen grime. 
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

 

   

Foto 1: Breng met de spons het oker aan over het volledig gezicht,  met uitzondering  
van de het deel rond de mond en de ogen.  

Foto 2: Met een sponsje breng je het wit aan, . Werk tamponerend uit zodat het geen  
echte lijn vormt. Vergeet de neustop niet.  

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/leeuw.jpg
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Foto 3:Met een breed penseel doe je de onderkant van de neus en de bovenlip. 
Doe de lijntjes met de zijkant van het penseel. Werk de neusvleugels en de oogleden  

Wat tamponerend uit met een droge borstel. Dit alles in donker bruin. 

Foto 4: Zet de zwarte lijn en de puntjes  boven de ogen. Daarna de puntjes en snorharen. 
Afwerken kan met wat goud glitter ( zie foto 1,  klik voor vergroting ) 
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LUIPAARD 

Komt nog het meest tot zijn recht met Aziatische ogen. 
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

 

   

Foto 1: Met de spons breng je het oker geel aan,  uitgezonderd het deeltje onder de neus.  
Werk tot aan de oren.  

Foto 2: Breng met een breed penseel het gebroken wit aan onder de neus en aan de ogen. 
Werk wat droger uit op het oker kleur. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/luipaard.jpg
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Foto 3:Kleur de onderkant van de neus zwart tot en met de boven,lip,  zet de zwarte  
lijnen aan de ogen en plaatst de stipjes. Doe deze in een gebogen lijn naar boven toe.  

Werk de binnenlijn aan de ogen wat uit met een droog penseel langs de binnenkant van  
het gezicht.  

Foto 4: Plaats de rondjes in zwart  met een breed penseel,  eventueel met ronde kop.  
Ze zijn verschillend van grote volgens de plaats op het gezicht. Met een fijn penseel  

Trek je de lijnen in wit voor de snorharen en aan de wenkbrauwen. 
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MAAN 

Een grime die meer past bij het vrouwelijke geslacht.  
Voor heren  neem je eerder oker dan roze grime  

Moeilijkheidsgraad: middelmatig  

 

 

   

Foto 1: Teken met een breed penseel de omtrek en vul daarna in met penseel of spons.  

Foto 2: Terug met een breed penseel volg je nu de omtrek in blauw en vul je de rest op  
met penseel of spons. Vergeet de oren niet,  en werk de grime rond de mond perfect af. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/maan.jpg
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Foto 3: Met behulp van een breed penseel kleur je de lippen in roze.  
Breng met hetzelfde penseel wat roze aan op de zijkant van het ooglid. Doe dit licht en  

in degradatie.  Met de spons breng je deppend een beetje roze aan op de wangen. 

Foto 4: Met een fijn penseel breng je daarna de versieringen aan.  
Voor de sterren werk steeds van het midden naar buiten toe. 

Breng als extra wat zilver glinster aan over het blauw,  maar niet te fel. 
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MUIS 

Hou goed rekening met de juiste grote volgens het gezicht van het model.  
Moeilijkheidsgraad: Middelmatig 

 

 

   

Foto 1: Met een breed penseel teken je de twee halve cirkels in roze.  
Daarna het wit. Let er op dat het wit onder de neus gescheiden blijft van elkaar.  

Foto 2: Voor je begint met het invullen van het grijs met een sponsje,  lijn je eerst de  
moeilijke delen af met het penseel. Het grijs mag op de schaduwplekken wat intensiever  

aangebracht worden om wat meer relief te verkrijgen. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/muis.jpg
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Foto 3: Met een breed penseel lijn je de oogleden af met zwart,  kleur het deel van de oogleden dat beweegt juist boven de ogen 
volledig. Daarna de neus en de delen rond de mond. 

Eindig met de omtrek van de grime,  maar breng eerst een boord grijs aan rond het roze  
van de oren,  voor je dit met zwart omlijnd.  

Foto 4: Met een droog penseel werk je de scheiding van zwart en grijs rond het masker  
wat uitlopend bij naar binnen toe. Teken daarna met een fijn penseel de snorharen en de puntjes 
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NAR 

Neem als kleuren de basis van het kostuum.  
De scheidingslijn in het midden moet perfect recht zijn.  

Moeilijkheidsgraad: Middelmatig   

 

 

    

Foto 1: Begin met de lichtste kleur en daarna de donkerste,  zonder de lippen.  

Foto 2: Verwijder met een natgemaakt katoenstokje de grime op de wangen en de oogleden. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/nar.jpg
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Foto 3: Breng nu met een penseel de kleuren aan op de gereinigde plaatsen.  
Begin met de wangen,  daarna de lippen,  en als laatste de oogleden.  

Foto 4: Trek nu de wenkbrauwen in zwart,  eventueel elk in een verschillende vorm.  
Als afwerking kan wat glitterstof licht over de volledige grime aangebracht worden. 
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ONDODE 

Voor deze grime is de exacte symetrie niet noodzakelijk. 
Moeilijkheidsgraad: Middelmatig  

 

 

   

1: Breng met de spons het wit licht  aan,  met uitzondering van de ogen,  werk deze ook  
uit op de zijkanten van het haar. 

2: Met een middelmatig penseel breng je het grijs aan,  werk het tamponerend wat uit  
waar nodig. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/ondode1.jpg
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3: Met een fijn penseel breng je de rode lijntjes aan. Start bij het midden van het  
gezicht en werk naar buiten toe.  

4: Herhaal ditzelfde grafische gedoe met het violet,  ook aan de lippen 

 

5: Werk nu met een fijn penseel en zwart de lippen verder af.  
Licht als laatste met een middelmatig penseel  en wit,  de lippen wat  

op,  tussen de reeds geplaatste lijnen lijnen 
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PIRAAT 

Een simpele grime die toch de fantasie van het kind aanwakkert. 
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

 

   

1: begin met de ongeschoren baard. Dit effect bereik je met een stoppelsponsje waarmee je tamponerend met een weinig grime. 
Gebruik de twee kleuren bruin.  

2: schilder met een breed penseel de ooglap en band. Van juist onder het oor tot aan de haarlijn. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/piraat.jpg
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3: Schilder snor en wenkbrauwen met een kleur zo dicht mogelijk de haarkleur van het  
model benaderend. Werk met een fijn penseel of de zijkant van de borstel de haren fijn uit. 

4: Accentueer  het oog met een fijn lijntje bruin en werk lichtjes uit.  
Om te eindigen schilder je een lidteken. 
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POMPOEN 

Een grime speciaal voor haloween.  
Moeilijkheidsgraad: Moeilijk 

 

 

   

1: begin met de contouren van de grime aan te brengen in oranje en vul daarna het  
volledig gezicht in met uitzondering van lippen en ogen.  

2. Breng rode wangen aan door met een sponsje de wangen te deppen met rood.  
Dit geeft een mooie expressie aan het geheel. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/pompoen.jpg
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3. Breng nu met een breed penseel alle zwart aan,  te beginnen bij het midden van het gezicht, en zo naar buiten toe werken. Met een 
droog penseel degradeer l je al te duidelijke lijnen  

4. Om meer relief te geven aan deze grime lijn je de contouren af met wit. 
Doe hetzelfde met de tekening rond de ogen en de onderkant van het zwart rond de mond.  

Breng als extra nog lichtjes wat glitter aan over het geheel. 
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PRINSES 

Deze grime is pas mooi met de nodige glitter.  
Om een mooie symetrie te verkrijgen teken je eerst een kant en daarna de andere helft  

Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

   

Foto 1: Breng met een sponsje en deppend wat roze aan op de wangen,  en met een breed penseel op de oogleden  waarbij je van 
buiten naar binnen opentrekt.  

Foto 2: plaats nu het motief in het midden en daarna op de zijkant met een fijn penseel.  
De lijntjes moeten uitlopen naar binnen toe. 

  

Foto 3: Doe nu hetzelfde met het wit. Om een mooi resultaat te bereiken neem je bij ieder lijntje nieuwe grime.  

Foto 4: kleur nu de lippen. Plaats op ieder blaadje wat glitter op de breedste kant.  
Werk daarna nog wat glitter op de oogleden en de zijkant van de wangen,  maar overdrijf  

hier niet mee. 
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ROBOT 

Een bijpassende haarkleur of pruik maakt deze grime compleet   
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

 

   

1: begin met de omtreklijnen in wit uit te zetten met een sponsje of breed penseel.  

2: breng met een sponsje het zilver aan in de grote open vlakken. Vergeet de oren niet. 
Werk daarna tegen het wit  af met een droog proper penseel. Tamponerend. 
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3: Met een fijn puntig penseel zet je nu de lijnen in het zwart aan de mond,  te beginnen met de lijn boven de lippen in een 
cirkelboog en daarna de lijnen naar beneden toe.  

Kleur nu met een breed penseel de wenkbrauwen en werk ze met een fijn penseel af. 

4: Met een droog penseel werk je de zwarte lijnen van de kin wat uit naar binnen toe om  
wat relief te geven. Kleur daarna de lippen met penseel wit.  

Als extra kan afgewerkt worden met wat glitter zilver op de binnenwangen,  en het voorhoofd. 
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SAMOURAI 

Deze grime heeft als basis de theater maskers.  
Moeilijkheidsgraad: Middelmatig   

 

 

   

Foto 1:Breng met de spons een egale en dekkende laag wit aan. Niet op de lippen.  
Doe de wenkbrauwen wat extra om deze goed de dekken.  

Foto 2: Kleur nu met het sponsje en paars de zijkanten. Werk deppend en laat het  
uitvloeien naar de binnenkant van het gezicht. 
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Foto 3: Teken nu met een breed penseel de zwarte lijnen. Werk mooi symetrisch. 

Foto 4: Zet nu het punt boven de neus met een breed penseel en een draaibeweging. 
Kleur als laatste de lippen met rood,  eventueel iets verdonkert met zwart. 

Werk als afwerking wat zilver glitter op deze grime 
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SKELET 

Een van de meest gebruikte grimes.  
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk 

 

 

 

1: Breng met de spons het wit goed dekkend aan,  met uitzondering van de plaatsen waar de zwarte vlakken ongeveer komen. 

2: Met een breed penseel zet je nu het zwart uit. Werk alleen de ogen volledig af. 
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3: Met het sponsje kleur je de oren en dep je de wangen en de zijkant van het zwart verder uit tot in het haar. 

4: Met een fijn penseel  teken je de tanden en de lijn aan de ogen 

 

5:  Met een lippenpenseel en een weinig zwart breng je nu de tanden aan. 
Plaats het penseel en trek naar de mond toe. 
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SERPENT 

Om een mooie symetrie te verkrijgen kun je de lijnen op voorhand 
uitzetten in potlood   

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk  

 

 

   

Foto 1: Plaats met het sponsje de groene grime mooi egaal op het gezicht,  met uitzondering van  
het stuk rond de ogen. Wel op lippen en oren. 

Foto 2: Breng nu met een breed penseel het felgroen aan. 
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Marcqstraat 16  
1000 Brussel 
    02 210 63 90 

 
 
 

onderwijscentrumbrussel@vgc.be 
@onderwijscentrumbrussel 
onderwijscentrum_brussel 

 

   

Foto 3: Lijn de ogen af en teken de driehoekjes in zwart.  

Foto 4: Met een breed penseel doe je nu eerst de lijnen van de neus en de lijn vertrekkend onder de mond en daarna deze boven de 
mond. Werk al deze lijnen  met behulp van een droog penseel wat uit. 

Zet nu met een fijn penseel alle andere zwarte lijnen. Hou hierbij zoveel mogelijk de symetrie aan. 

 

Foto 5: Werk nu alle lijnen nog wat uit met een breed droog penseel.  
Als extra kan wat glitter aangebracht worden ( zie eerste foto ) 
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TIJGER 

Simpel maar mooi. 
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

 

   

Foto 1:plaats het wit met een borstel op de oogleden,  en de rest met spons en penseel.  

Foto 2: in oranje,  doe de aansluiting met het wit met een penseel en de rest met de spons. 
Maak de wanlijn met het wit in degradatie door licht op het wit te tamponeren.  
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Foto 3: Met een breed penseel en zwart teken je de lijnen vanaf het midden naar buiten toe. 

Foto 4: Trek met een fijn penseel de snorharen in één beweging.  
Werk af door de onderlip rood of roodbruin te kleuren. 
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TIJGERIN 

Een grime met veel impressie.  
Moeilijkheidsgraad: Middelmatig   

 

 

   

Foto 1:Met een sponje breng je het oker aan tot en met de oren,  uitgezonderd de  
delen waar het wit komt. Dit tot in de haarwortels. Doe nu met de spons het wit van  

wangen en kin. Daarna het wit op de binnenkant van het oog met het penseel.  

Foto 2: Doe nu met het penseel en zwart de scheiding onder de neus.  
Daarna met bruin de andere lijnen,  ook de bewegende oogleden die in een punt  

moeten eindigen  
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Foto 3: Met een droog penseel werk je de lijnen wat tamponerend uit langs een kant,  
evenals de lijnen van de wenkbrauwen en ogen. Doe nu met dezelfde borstel en een  

klein beetje bruin de boorden van de witte wangetjes,  de kin en de onderlip.  

Foto 4: Breng met het penseel wit aan onder de ogen. Veeg ook wat wit op de  
zijkanten van de bovenste grote lijnen om wat meer relief te geven,  evenals op  

de wangen. Kleur de neus en lippen in roze. Met een fijn penseel zet je nu de puntjes op  
de snoet en teken je de snorharen  

Afwerken kan met wat gouden glitter 
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VAMPIER 

Zowel voor een vampier als Dracula  
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. 

 

 

  

1: Breng met de spons het wit licht dekkend aan,  het mag niet echt wit zijn.  
Doe de oren en het haar mee met de restjes op de spons.  

2: Met een middelmatig penseel zet je de zwarte lijnen uit. Te beginnen met de wenkbrauwen die donker zwart moeten ingekleurd 
worden. De lijnen daarentegen mogen niet zo donker zijn. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/vampier.jpg
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3: Met een droog en proper penseel zwak je de meeste lijnen zoals het vb.  
Met hetzelfde penseel,  maar nu met grijs en redelijk droog degradeer je deze verder.  

Werk hiermee op dezelfde manier ook de ogen af. 

4: kleur de lippen in met een penseel en rood,  en breng de bloeddruppels aan. 
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VAMPIRELLA 

Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk  

 

 

   

Foto 1: Met een spons grimeer je het gezicht wit met uitzondering van de omtrek op het voorhoofd. 

Foto 2: Breng nu met de spons het oranje aan tot in de haarwortels en uitlopend op het wit. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/vampirella.jpg
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Foto 3: Met een breed penseel teken je de zwarte lijnen van het masker,  begin in het midden en werk naar buiten toe om een 
gelijkmatig geheel te verkrijgen.  

Foto 4: Met een droog en proper penseel werk je nu de binnenkant van de lijnen wat tamponerend open   

  

Foto 5: Trek nu met een fijn penseeltje de zwarte lijn op de onderkant  
van de ogen. Doe eventueel hetzelfde met de bovenkant.  

Kleur de lippen in rood. 
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VOGEL - UIL 

De kleuren kunnen aangepast worden naar keuze  
maar vergeet nooit de glinstering aan te brengen  

Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk 

 

 

   

Foto 1: Breng het geel aan met een breed penseel,  en gebruikmakend van de zijkant voor  
de fijnere lijnen. 

Foto 2: Lijn nu af met helder groen . Om deze kleur mooi te laten overlopen in het geel 
werk in kleine stukjes en werk van buiten naar binnen toe. 
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Foto 2: Doe nu hetzelfde met het blauw.  

Foto 3: werk nu de buitenkant af met de paarse pluimen. Hou er rekening mee dat ze  
verschillen in grote. Ze zijn kleiner op de voorkant en groter op de buitenzijden.  

Vergeet de neus niet af te lijnen.  
Als laatste kleur je de lippen in roze met een lippenseel. 

Breng daarna over de volledige grime wat glitterstof aan. 
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VLINDER 

Op deze grime kun je ook werken met meerdere kleuren van glitter.  
Moeilijkheidsgraad: Middelmatig   

 

 

   

Foto 1: Breng eerst het geel aan. Let wel op de juiste indeling om te beginnen.  

Foto 2: Met een breed penseel nu het roze. Plaats het penseel en trek van buiten naar het  
geel toe,  waarbij je gebruik maakt van de zijkant van het penseel.  

In de overgang komt dit nu oranjeachtig over. 
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Foto 3: Met een donkerder kleur,  hier paars,  lijn je met een penseel de antennes en de 

 buitenkant van de vleugels af,  werk deze eventueel met een droog penseel wat uit  
naar binnen toe.  

Foto 4: Plaats nu met een breed penseel de gouden lijn op de neus. Vul deze eventueel  
op met gouden glitter ( zie eerste foto,  klik voor een vergroting )  

Met een fijn penseel plaats je nu het wit op de vleugels en antennes.  
Je kan de grime volledig laten glinsteren met glitter stof,  of bepaalde delen.  

Het is ook mogelijk om het wit met glitter te accentueren. 
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VOS 

Een pruik of het haar in vorm gewerkt met gel werkt deze grime af  
Moeilijkheidsgraad: Middelmatig  

 

 

  

Foto 1: Teken met de zijkant van een breed penseel eerst de omtrek en vul daarna op. Laat de plaats  
voor de tong vrij.  

Foto 2: Doe de aansluiting met het wit eveneens met het penseel,  en werk daarna met het sponsje.  
Ook de oogleden en de oren.   
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Foto 3: Met een spons breng je nu het bruin rood aan op de buitenste omtrek van het oranje tot in het haar. Daarna met een breed 
penseel de lijnen van neus en ogen. Kijk hiervoor nog eens extra naar de foto’s. Doe daarna met dezelfde kleur de aansluitingen met 

het wit nog eens over. Dit zonder het wit te raken.  

Foto 4: Zet nu met een fijn penseel de zwarte lijnen,  en doe de neus. Vergeet de puntjes en de ooglijken niet .  Vul als laatste de tong 
op met rood. 
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WEERWOLF 

Voor deze grime kan de kleur aangepast worden naar de kleur van het haar  
van het model voor een natuurlijk effect.  

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk  

 

 

  

1: breng met de spons de oker kleur aan over het volledig gezicht. Werk ook de haaraanzet mee 

2: Breng met een breed penseel het lichtbruin aan. Werk bij de ogen de kleur uit naar buiten toe,  
en bij de zijkanten werk de kleur uit naar binnen toe. 

http://www.abckarnaval.com/funpage/afbeeldingen%20grime/weerwolf.jpg
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3: Breng nu met een middelmatig penseel het bruin aan,  de reeds gemaakte lijnen volgend. 
Met de zijkant van het penseel werk je deze iets fijner uit.  

4: Met een iets fijner penseel kun je de lijnen nog wat verder uitwerken en accentueren. 

 

5: teken nu de tanden en vul deze op met wit 
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WOLF 

Volg goed de juiste volgorde,  en kijk daarna naar het eindresultaat.  
Moeilijkheidsgraad: Moeilijk  

 

 

   

Foto 1: Breng met een sponsje eerst het wit aan.  

Foto 2: Ook met de spons nu het grijs-zilver. Uitgezonderd het deel onder de neus. 
Laat alles mooi aansluiten met het wit zonder de kleuren te mengen. Werk daarna met  

deze overgangen lichtjes uit met een droog penseel. 
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Foto 3: Breng nu met een penseel het zwart aan te beginnen met de mond. 
Zet de lijnen eerst uit met een fijn penseel,  en laat de tanden vrij.  

Doe als laatste de ogen .  Laat de onderlip vrij van grime.  

Foto 4: Met behulp van een droog penseel werk je de zwarte lijnen wat uit langs een  
kant. De buitenste lijnen naar buiten toe,  en de lijnen aan de binnenkant van het oog  

naar binnen toe. Kijk goed naar het vb van de neus. 

 

Foto 5: Met een fijn penseel kleur je de tanden wit. Breng het rood aan op de lip en er onder om de tong te creëren.  Om af te 
werken teken je de fijnen lijnen in zwart die de haren moeten voorstellen. 
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ZOMBIE 

Een grime die niet echt geschikt is voor zeer kleine kinderen  
Moeilijkheidsgraad: Middelmatig   

 

 

 

1: Breng met de spons het wit aan en laat de plaatsen waar het rood komt en de lippen  
grotendeels vrij van grime.  

2: Met een fijn penseel tekent u de zwarte lijnen rond de ogen met een gebroken effect. 
Schilder de neusgaten en de lippen. 
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3: werk de lijnen rond het oog wat uit met een droog penseel.  

4: breng nu het rood aan met het penseel zonder al te veel in het zwart te belanden. 
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ZON 

Om deze grime nog meer tot zijn recht te laten komen,  kun je om te  
beginnen een lichte onderbasis leggen in wit. Afwerken kan met hier en daar  

wat gouden glitter op de afgewerkte grime.  
Moeilijkheidsgraad: Middelmatig 

 

 

   

Foto 1: Begin met het aanbrengen van de vlammen met een penseel. Breng daarna met een sponsje de rest van het geel aan.  
Foto 2: Teken met het lippenpenseel de mond in fel rood.Breng daarna met de spons al deppend het oranje aan volgens het 

voorbeeld. 
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Foto 3:  Terug met rood en een breed penseel de buitenomtrek van de vlammen. 
Dan de wenkbrauwen,  de wangen,  en de oogleden .  

Werk het rood van de vlammen iets uit naar binnen toe.  
Werk de wangen af met een sponsje en geel om een mooie degradatie te krijgen. 

Doe dit zachtjes,  en herbegin indien nodig met geel.  
Werk zo dat het van intensief rood naar licht oranje overgaat.  

Breng als afwerking wat glinsterend goud aan op de bovenkant van het gezicht. 
Zoals op de vlammen,  wenkbrauwen en eventueel zeer licht over de volledige grime. 


