Halloween:

malowanie twarzy krok po kroku
Przewodnik od EverydayMe,
jak zrobić świetny makijaż dla dziecka na Halloween.
Życzymy dużo śmiechu i strasznie dobrej zabawy!

Co musicie wiedzieć,
zanim przystąpicie do pracy?
Dzieci uwielbiają Halloweeen, bo pozwala im na baśniową
atmosferę w szare jesienne dni. W końcu można wykonać
dyniowe lampiony, wymyślić ciekawe przebranie, no i oczywiście
zrobić niezwykły makijaż! Przebrania i makijaże na Halloween nie
muszą wcale być straszne, choć tak nam się najczęściej kojarzą.
Dla najmłodszych dzieciaków atrakcyjny będzie makijaż ulubionego
zwierzaka czy księżniczki. Za to przebrania i makijaże nieco starszych
dzieci robią się coraz bardziej mroczne i krwawe.
Dziś mamy dla Was proste instrukcje jak krok po kroku pomalować
twarz na Halloween. Dobrej zabawy!

Co będzie potrzebne?
Odpowiednie farbki – należy koniecznie zakupić odpowiednie farbki
przeznaczone wyłącznie do malowania twarzy. Niestety, nie nadają się do
tego zwykłe farby np. plakatówki, gdyż mogą podrażnić delikatną skórę
dziecka. Pamiętajcie, by kupując farbki do twarzy zwrócić uwagę na ich skład
(powinny nie zawierać parabenów i sztucznych dodatków) oraz czy posiadają
atest Państwowego Zakładu Higieny, a także od jakiego wieku dziecka
producent zaleca używanie farbek.
Pędzelki, gąbeczka – należy zaopatrzyć się w kilka różnych grubości
pędzelków oraz gąbeczkę kosmetyczną do rozprowadzania farby na większej
powierzchni skóry
Nasza instrukcja malowanie buziek krok po kroku

Malowanie twarzy – ważne zasady
Najpierw sprawdźcie, czy dziecko nie jest uczulone na farbę. Najlepiej dzień
wcześniej zrobić test na małym kawałku skóry np. ręki dziecka. Jeżeli nie
wystąpi reakcja alergiczna i farba bez problemu się zmyje, możemy przystąpić
do malowania twarzy.
Umyjcie i bardzo dokładnie osuszcie dziecku buzię.
Najpierw nakładajcie cienką warstwę farby, a potem kolejne w celu
zintensyfikowania koloru.
Zawsze bardzo ostrożnie malujcie okolice oczu i ust, żeby ich nie podrażnić i
omijajcie najbardziej wrażliwe miejsca.

Miły kościotrupek
Nie zdziwcie się, jeśli Wasze dziecko poprosi na Halloween o
makijaż umarlaka, w końcu jest to święto zmarłych.
Żeby wykonać taki makijaż potrzebujecie białej farbki do
podkładu oraz czarnej do malowania twarzy.
Przygotowanie charakteryzacji zacznijcie od nałożenia
na połowę twarzy dziecka białego podkładu (cienkiej
warstwy białej farby) gąbeczką. Następnie podkreślcie oczodół
i połowę nosa czarnym kolorem, a potem narysujcie na twarzy
kościotrupkowe zęby przez całą drugość policzka.

Urocza dynia
W Halloween motywu dyni nigdy za dużo, a nasze otoczenie wręcz
powinno zostać zdominowane przez dwa kolory – pomarańczowy
i czarny. Maluchy bardzo chętnie przebierają się za te pękate
soczystopomarańczowe warzywa. Do perfekcyjnej stylizacji na dynię
będziecie potrzebować farbek: pomarańczowej, czarnej i zielonej.

Najpierw jasnym kolorem pomarańczowym narysujcie na twarzy
dziecka kształt dyni, omijając okolice oczu, a następnie pomalujcie
go kilkukrotnie aż do uzyskania mocnego pomarańczowego koloru.
Cały kształt warto obrysować czarną farbką, a także na ciemno
zaznaczyć linie, gdzie dynia ma wgłębienia. Na koniec na czole
dorysujcie dyni zieloną łodygę. Całości stylizacji dopełni
pomarańczowy strój.

Meksykańska czaszka
Motyw meksykańskiej czaszki jako makijaż na Halloween jest z roku
na rok coraz bardziej popularny. Nie ma się co dziwić, bo jest mniej
straszny, ale bardzo zabawowy i kolorowy. Najpierw należy zrobić
biały podkład na twarzy, ale potem potrzebujemy wielu kolorów
farbek do malowania twarzy.
Makijaż rozpocznijcie od nałożenia na całą twarz dziecka białego
koloru gąbką. Następnie pomalujcie oczy dookoła czarną farbką i
otoczcie je ozdobnymi kształtami geometrycznymi lub
kwiatowymi. Możecie użyć wielu kolorów - im bardziej kolorowo,
tym lepiej! Czubek nosa pomalujcie na ciemno – czarno lub brązowo.
Ozdóbcie policzki, brodę i czoło dziecka motywami z meksykańskich
czaszek – niech będzie kwiatowo i kolorowo. Dla lepszego efektu,
możecie wykorzystać do dekoracji kolorowe kamyczki i przykleić je
do twarzy na specjalny klej do ciała. Całość stylizacji dopełni piękny
wianek ze sztucznych kwiatów na głowie.

Mały tygrysek
Tygrys to ulubione zwierzę wielu maluchów. Zróbcie mu
przyjemność i namalujcie mu tygrysi makijaż, który na pewno
wyróżni go spośród innych dzieci. Aby wykonać tę stylizację,
potrzebujecie kilku kolorowych farbek do twarzy: żółtej,
pomarańczowej, białej i czarnej.
Jak zawsze, zaczynamy od koloru białego. Najpierw nałóżcie
biały kolor na powieki i pod oczami dziecka, a także nieco
na nosie i pomiędzy ustami a nosem. Pomarańczową barwą
pomalujcie środek czoła i policzki. Żółtą farbką domalujcie
niezamalowane miejsca, żeby uzyskać efekt futerka.
Na koniec czas na czarne linie: czarną barwą pomalujcie brwi,
końcówkę nosa, tygrysie wzory na czole i policzkach oraz wąsy.

Księżniczka z bajki
Niektóre dziewczynki kochają księżniczki, na co dzień uwielbiają się
stroić w sukienki i zakładać koronę na głowę. Halloween to świetna
okazja, żeby ich zamiłowanie do rzeczy z królewskiego dworu
zamienić w piękne przebranie księżniczki z połyskującym makijażem.
Do makijażu księżniczki będziecie potrzebować różnokolorowych
farbek oraz, podobnie, jak w przypadku meksykańskiej czaszki,
perełek i sztucznych klejnotów mocowanych na klej do ciała.
W zależności od wybranej postaci, dobierzcie kolorystykę makijażu
do sukni królewny. Najważniejsza zasada – dużo koloru,
brokatu i klejnotów. Ma być iście królewsko!

Słodki piesek
Zamieniając buzię dziecka w pyszczek pieska, podarujecie mu
moc radości. Do stworzenia słodkiego pieska potrzebujemy koloru
białego, brązowego, czarnego i czerwonego.
Zaczynamy od pomalowania całej twarzy białym kolorem. Następnie
zaznaczmy łaty - wokół oka, na policzku i na czole i wypełnijmy
je brązową farbką. Cienkim pędzelkiem i czarną farbką należy
obrysować kontury łat i pyszczka. Jeszcze tylko ciemny czubek nosa
i kilka wąsów, a na koniec czerwoną farbką domalujcie języczek.

