Halloween:

Arcfestés lépésről - Lépésre
Az EveryDayMe útmutatója az ötletes
halloweeni arcmaszkokhoz
Kellemes időtöltést és vidám perceket kívánunk!

Mit érdemes tudni, mielőtt
hozzálátunk az arcfestéshez?
A gyerekek imádják a Halloweent, amely még a legborúsabb őszi
napon is varázslatos és vidám hangulatot teremt az otthonokban.
Töklámpásokat faraghatunk, érdekes jelmezeket ölthetünk és persze
különleges arcfestéseket készíthetünk! A halloweeni jelmezeknek és
arcmaszkoknak nem kell feltétlenül rémisztőnek lenniük még akkor
sem, ha alapvetően ez az ünnep leginkább ehhez köthető.
A kisebb gyerekek általában a kedvenc háziállatukat vagy
hercegnőjüket szeretik az arcukra pingálni, az idősebbek
ugyanakkor már a rémisztőbb és horrorisztikusabb alkotásokat
részesítik előnyben.
Most egy egyszerű, lépésről-lépésre történő útmutatót kínálunk
a halloweeni arcfestéshez, és egyben jó szórakozást kívánunk az
egész családnak!

Mire lesz szükségünk?
Megfelelő festékekre: fontos, hogy a célnak megfelelő, kifejezetten arcfestéshez tervezett festékeket vásároljunk. Sajnos a hagyományos festék erre
nem alkalmas, mert irritálhatja a gyermekek érzékeny bőrét. Ne feledjük,
hogy az arcfestékek vásárlásakor ügyelni kell a gyártó által ajánlott életkorra
és a festék összetevőire (nem tartalmazhatnak tartósítószereket és mesterséges adalékanyagokat), valamint arra, hogy rendelkeznek-e az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet jóváhagyásával.
Ecsetekre és szivacsra - néhány eltérő vastagságú ecsetre és egy kozmetikai szivacsra is szükség lesz a festék bőrön való eloszlatásához.
Útmutatónkra, amely lépésről-lépésre mutatja be az arcfestés fortélyait.

Az arcfestés aranyszabályai
Ellenőrizzük, hogy gyermekünk nem allergiás-e az arcfestékre, ideális esetben még a festést megelőző napon. Teszteljük le a festéket egy apró bőrfelületen, például a gyermek kézfején. Amennyiben nem jelentkezik allergiás
reakció és a festék könnyen eltávolítható, indulhat a sminkelés!
Arcfestés előtt alaposan mossuk meg és töröljük szárazra a kicsik ajkait!
Első körben vigyünk fel az arcra egy vékony, alapozó festékréteget, majd csak
ezt követően nyúljunk az intenzívebb színekhez!
Az irritáció kialakulásának elkerülése érdekében a szemek és ajkak körüli
bőrterületet mindig óvatosan fessük, illetve kerüljük a legérzékenyebb területeket!

ZOMBI ARC
Ne lepődjünk meg, ha gyerkőcünk Halloweenkor
„zombi fejet” szeretne magának, elvégre ez a
holtak fesztiválja. A zombi sminkhez fehér alapozófestékre
és fekete arcfestékre lesz szükségünk.
Az arcfestést kezdjük azzal, hogy egy kozmetikai szivacs
segítségével fehér alapozót (vékony fehér festékréteg) viszünk
fel a gyermek arcának egyik felére. Ezt követően emeljük ki
feketével a szemüreget és az orr felületének egyik felét, majd
rajzoljuk meg az állkapcsot, amely az arc széléig húzódik.

TÖKÖCSKE
A tökből nem lehet elég Halloweenkor, a hozzá fűződő dekorációk
alapszínei pedig a fekete és a narancssárga. A kicsik imádják a
narancssárga, pufók tökjelmezeket. A tökéletes tök-arcfestéshez
narancs, fekete és zöld színekre lesz szükségünk.

A „tökfej” megalkotásához először élénk narancssárga színnel
fessünk egy tök formát a gyermek arcára, (kerülve a szem környékét),
majd fessünk rá többször mindaddig, míg intenzív narancssárga színt
nem kapunk. Kontírozzuk a formát fekete festékkel, és jelöljük sötét
színnel a tök redőit. Végül rajzoljunk egy zöld szárat a homlokra.
Egy narancssárga ruha varázsolja igazán teljessé az összhatást!

MEXIKÓI KOPONYA
A mexikói koponya tematika évről évre egyre népszerűbb
Halloweenkor. Nem csoda, ez a verzió ugyanis kevésbé ijesztő,
mégis mókás és színes. Először fehér alapozót kell felvinnünk az arc
felületére, utána azonban több színű arcfestékre lesz szükségünk.
Első lépésként vigyünk fel fehér alapozófestéket a teljes arcfelületre.
Ezután fessük körbe a szemet fekete festékkel, majd rajzoljunk köré
díszes geometriai vagy virágos formákat. Mindenféle színt
felhasználhatunk, mert ennél az arcnál minél színesebb a
végeredmény, annál jobb! Az orrnyerget fessük sötétre, feketére
vagy barnára. Díszítsük a gyermek arcát, állát és homlokát mexikói
koponyamotívumokkal, tegyük minél virágosabbá és színesebbé!
A jobb hatás érdekében színes kavicsokat is használhatunk a
dekorációhoz, melyeket speciális testragasztóval rögzíthetünk.
A megjelenést művirág koszorúval tehetjük teljessé.

TIGRIS
A tigrisek a gyerekek nagy kedvencei. Járjunk a kedvébe,
és készítsünk gyermekünknek egy tigrises sminket, amivel
biztosan kitűnik majd a többi álarc közül. Megfestéséhez
citrom- és narancssárga, fehér és fekete színekre lesz szükségünk.
Mint mindig, az arcfestést most is a fehér alappal kezdjük.
Először vigyük fel a fehér színű alapozófestéket a gyermek
szemhéjára és szeme alá, valamint vékonyan az orrára, illetve
a száj és az orr közé. Színezzük narancssárgára a homlokot és az
arc széleit. A bundás hatás elérése érdekében adjunk némi sárga
színt minden festetlen területhez. Végül pedig jöhetnek a fekete
csíkok, és megfesthetjük feketével a szemöldököt, az orr hegyét,
a tigrismintákat a homlokon és az orcákon, valamint
elkészíthetjük bajuszt.

MESEBELI HERCEGNŐ
A lányok odavannak a hercegnőkért, a hercegnős ruhákért és
koronákért. A Halloween egy nagyszerű alkalom arra, hogy
csillogó sminkben és varázslatos tündérruhákban vonuljanak
fel az apró hercegnők.
A hercegnő sminkhez színes festékekre és a mexikói koponyához
hasonlóan gyöngyökre, műanyag ékszerekre és speciális ragasztóra
lesz szükségünk. A kiválasztott karaktertől függően válogassuk ki a
smink színeit, hogy azok illeszkedjenek a hercegnő ruhájához.
A legfontosabb szabály a minél színesebb smink, a csillogás és
ékszerek. A lényeg, hogy igazán előkelő hatást keltsen!

BÁJOS KUTYAFEJ
A kutyaarc egy másik nagy kedvenc a gyerekek körében. Egy cuki
kutyusfej elkészítéséhez fehér, barna, fekete és piros színekre
lesz szükségünk.
Kezdjük a műveletet azzal, hogy az arc teljes egészét fehérre festjük.
Ezután rajzoljuk körbe a foltokat, a szem környékét, az arcot és a
homlokot, majd töltsük ki barna festékkel. Vékony ecsettel és fekete
festékkel emeljük ki a foltok és az arc körvonalait. Nincs más hátra,
mint az orr sötét hegye és néhány bajuszszál, illetve a nyelv
megfestése piros festékkel.

