
ANSIKTSMÅLNINGEN MED WATER MAKE-UP

Allmänna instruktioner för ansiktsmålningar

Water Make-up är särskilt lämplig för barn, men passar bra även för vuxna.

FÖRBEREDA
Ställ färdigt för användning: 
Handuk / cape / gammal skjorta 
Vattenskålar 
Bomullspinnar 
Spegel 
Tandborste 
Servetter 
Bomullsrondeller
Använd inte redan preparerade ansiktsservetter.
Alla färger och tillbehör du behöver för din ansiktsmålning.

FÖRBEREDNING
Före du börjar, se till att dina händer och naglar är väl rengjorda. Fila eventuellt naglarna 
så att inga ojämnheter är synliga. Genom att göra så förekommer du skador i ansiktet 
och risk för infektion.
Arbeta alltid med rena material (svamp, pensel, spatel och vattenskål) och byt ut 
vattnet regelbundet.
Låt modellen ta på de kläder som behöver träs över huvudet innan du börjar. Skydda din 
modells kläder med en cape eller handduk. Du kan även använda en gammal skjorta 
för detta: trä på denna på din modell med bakstycket framåt och klipp av ärmarna i rätt 
längd.

Om du ska sminka flera barn, låt dem gärna sitta på en hög stol med ryggstöd. En god 
arbetsställning förebygger ryggproblem.
Tips: barn tycker det är roligt att kunna titta med i spegeln när man sminkar deras 
ansikte. Detta gör dem vanligen mindre distraherade och de kan lugnt sitta still.

APPLICERA ETT BASUNDERLAG

Om huden är torr eller känslig, applicera ett tunt lager av Grimas Under Make-up Base: 
en vårdande och inte fet kräm. Låt huden absorbera detta i några minuter innan du 
börjar arbeta med Cake eller Water Make-up, för att försäkra dig om att produkten är fullt 
absorberad av huden.
Water Make-up (Pure) kan appliceras direkt på huden men du kan även först applicera 
ett lager av Grimas Cake Make-up. Detta ger fördelarna att färgen blir jämnare, mer 
uttrycksfull och även lättare att ta bort senare.

Applicera Cake Make-up med en lätt fuktig makeupsvamp. Om du arbetar med för 
mycket fukt kommer ränder att skapas. 
Svep in svampen i en servett om den är för fuktig för att undvika ojämnheter i efterhand.
Ta makeupsvampen mellan dina fingertoppar och nyp ihop så att det uppstår en rund 
yta. Med denna yta kan makeupen appliceras.
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Dutta lite av Cake Make-up på din hand för att testa färgintensiteten. Applicera det 
därefter i ett jämt lager uppifrån och nedåt. Arbeta ut basen ordentligt upp till hårfästet 
och glöm inte öron och hals. Så förekommer du en maskliknande effekt. Cake Make-up 
torkar fort, så även du måste arbeta snabbt med produkten för att få ett så bra resultat 
som möjligt. Om underlaget inte skulle vara jämnt, vänd på svampen som du arbetat 
med och använd den rena sidan av svampen för att jämna ut makeupen. Eventuella 
ränder kan, efter att det torkat, försiktigt gnuggas bort med en mjuk servett eller trasa.
Råd: Vit Cake Make-up är transparent och blir därför aldrig helt täckande. Om du önskar 
ett täckande resultat (till exempel för en zebra eller en clown), kan du applicera ett lager 
av vit Water Make-up (Pure) ovanpå Cake Make-up.
Om barnet har utslag eller sår i ansiktet, kan du också göra en handmålning.

Formen, bredden och kvaliteten på borsten är viktig för effekten som du vill uppnå. Till 
exempel är runda penslar ideala för att måla runda kurvor och för att teckna lockar. Raka 
linjer gör du lättast med en platt pensel, håll i handtaget av penseln i den riktning linjen 
ska dras. För att dra en tunn linje, behöver du inte nödvändigtvis använda en smal 
pensel. Du kan även använda sidan av en platt pensel för detta. Denna pensel är också 
väldigt enkel att använda för att göra en bred linje smalare, vänd penseln i en flytande 
rörelse medan du drar linjen så att den av sig självt förändrar sig från tjock till en tunnare 
linje. Vid slutet av linjen, lyfter du penseln från huden i en flytande rörelse.

Tips: för att kunna måla vackra, tunna linjer blandar du Water Make-up med Cleansing 
Lotion istället för med vatten.

VATTENBASERAD MAKE-UP

Grimas Water Make-up (Pure) är en oparfymerad, glutenfri vattenbaserad makeup, 
avsedd för ansikts- och kroppsmålning. 
Pure innebär att produkten inte innehåller några kemiska konserveringsmedel (som till 
exempel parabener) eller halogen-organiska sammansättningar.

Water make-up fungerar nästan som vattenfärg. Använd en borste eller en 
makeupsvamp för att göra färgen mer följsam. För större områden använd en 
makeupsvamp. Arbeta inte för torrt men inte heller med för mycket vatten.
Ju snabbare du drar linjen desto rakare blir den och ju mer tryck du utövar på penseln 
desto tjockare blir linjen.

Färglägg hela nästippen och näsvingarna med en mörk färg. För att accentuera effekten 
av nos, tecknar du även en bred kontur kring den undre läppen.

Om du inte vill att de olika färgerna ska blanda sig, väntar du tills det första lagret färg 
har torkat innan du applicerar nästa färg ovanpå eller bredvid. 
Om du applicerar färgen för tjockt eller i för många lager ovanpå varandra uppstår det en 
krackelerad effekt.
Använd vid arbete med Water Make-up, helst separata penslar för ljusa och mörka 
färger.

Tips: Byt vatten och sköljvatten regelbundet under arbetets gång och arbeta helst med 
två skålar vatten, en för ljusa färger och en för mörka färger.

Punanaamio - Röda masken   -   www.punanaamio.fi                                             Sida 2 (3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Grimas Water Make-Up (Pure) kan användas runt ögonen, men barn tycker oftast inte 
om borstar och svampar i närheten av ögonen. Så bestäm själv hur långt du vill dra 
färgen. Barn tenderar till att vilja knipa ihop sina ögon. Säg sedan: slut dina ögon som 
när du ska sova.
Dra linjerna med en platt pensel. Försök att låta linjerna parallellt löpa med varandra, 
det kan se stökigt ut annars. Låt enkelt linjerna fortsätta in i håret.

Allmänt tips: Även hår och ögonbryn kan (extra)-färgas med Water Make-up så länge 
håret inte är permanentat, blekt eller färgat. Använd en tandborste för att göra detta.
Hår som färgats med Water Make-up (Pure) kan rengöras med schampo.

BORTTAGNING AV PRODUKTER

Tvätta huden lätt med ljummet vatten och tvål (eller schampo) för att få bort det mesta. 
Massera in lätt och spola av med ljummet vatten. Skrubba inte för hårt, det kan irritera 
huden! Om nödvändigt kan du även ytterligare rengöra huden med en rengöringsmjölk 
eller kräm. Massera försiktigt och torka av med en servett.
Använd inte Afschmink som innehåller vax och oljor eftersom detta gör att Water Make-
up fäster än bättre på huden. 
Använd inte redan preparerade ansiktsservetter.
Om spår av färg lämnats kvar på huden kan detta tas bort med Grimas Cleaning Lotion. 
Om huden känns torr efter rengöringen, kan du applicera en vårdande kräm efteråt.
Om Water Make-up skulle komma på kläderna, skölj dessa med kranvatten. Låt därefter 
plagget ligga i blöt med ett förtvättmedel (Biotex). Tvätta plagget därefter för hand eller 
tvätta det i tvättmaskinen.

RENGÖRING AV MATERIALEN

Spola eventuellt av Water Make-up med kranvatten och torka ytan torr med hjälp av rena 
servetter. Låt kosmetikan torka och sätt inte på locket innan Water Make-up är helt torr. 
Förvara produkten torrt och svalt tills nästa tillfälle för användning.
Engångssvamparna kan slängas efter användande. Om du önskar återanvända dem, 
skölj dem i vatten med tvål eller schampo eller tvätta dem i tvättmaskin (i tvättpåse), 
minimalt 60°C.
Rengör penslarna med vatten och tvål eller schampo. De fuktiga håren på penseln 
formar du åter i rätt form med handen efter tvätten. Låt penseln torka liggande på en 
handduk och inte stående eftersom fukten då tränger ner i skaftet.

Om du har nånting att fråga, ta kontakt med nätbutikens försäljare i Punanaamio 
via e-post: info@punanaamio.fi

Vi svarar gärna alla dina frågor :-)
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