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Välkommen till Butterick’s sminkskola!
Här får du lära dig hur du enkelt kan skapa professionella sminkningar för festliga tillfällen.

Följ de illustrerade instruktionerna steg för steg och låt dig inspireras till egna storverk!

Vi har använt Butterick’s egna allergivänliga produkter av högsta kvalitet som passar för de flesta hudtyper.

Varmt välkommen till vår hemsida för mer inspiration: www.buttericks.se.

Lycka till!

Kanin

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 031)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 971)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en peruk-
strumpa eller hårnät och lägg ett tyg runt axlarna för
att förhindra sminkfläckar på kläderna!

Lägg ett tunt lager vit färg runt ögon och mun. Sminka
även läpparna vita.

Rita nu en cirkel runt nästippen och en halvcirkel från
näsan ner mot mungiporna. Dra ett streck rakt ner från
näsan till munnen.

Fyll nosen med den rosa färgen och markeringen under
näsan med vitt. Borsta rikligt med transparent puder.
Använd puderborsten till detta.

Rita till sist ut morrhår och små prickar i de vita fälten.

3

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Kanin
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1700-talsdam

3

4

5

Fäst lösögonfransarna. Det är lättast att börja
inifrån näsan och med fingrarna trycka fast

dem utåt sidorna. Det är också bra om limmet
får torka till några sekunder innan man limmar fast

dem. Då glider de inte runt så mycket.

Sminka munnen hjärtformad. Låt alltså inte
läppstiftet gå hela vägen ut i mungiporna,

utan sluta strax innan.

Doppa fingret i färgen altrot och dutta på den på
båda kinderna. Ta en sminksvamp och smeta ut
färgen, som skall ge en svag rodnad.

Måla tunna ögonbryn ganska högt upp över
ögonen. Gör dem lite tjockare mot mitten och
låt dem smalna ut åt sidorna.

Dekorativa stjärnor, månar eller någon enstaka
mouche var populärt till sådana här sminkningar.
Modellen på bilden har tre prickar från ögat ner
mot kinden.

Toppa med peruk och en böljande rokokoklänning!

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Använd en sminksvamp för att grunda ansiktet
med vit färg. Borsta på det transparenta pudret

med puderborsten. Detta hindrar färgen från
att kladda.

Markera ögonloben med svart färg. Denna kan man smeta
ut lite med fingret för att slippa för starka kontraster.

Måla ögonlocket med guld.

Pudra noga!

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 071, Altrot, Guld)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Lösögonfransar (art. nr: 340056, 340056 färg: svart)
Läppstift 
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 971)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: 1700-talsdam
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1700-talsdam
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Fäst lösögonfransarna. Det är lättast att börja
inifrån näsan och med fingrarna trycka fast

dem utåt sidorna. Det är också bra om limmet
får torka till några sekunder innan man limmar fast

dem. Då glider de inte runt så mycket.

Sminka munnen hjärtformad. Låt alltså inte
läppstiftet gå hela vägen ut i mungiporna,

utan sluta strax innan.

Doppa fingret i färgen altrot och dutta på den på
båda kinderna. Ta en sminksvamp och smeta ut
färgen, som skall ge en svag rodnad.

Måla tunna ögonbryn ganska högt upp över
ögonen. Gör dem lite tjockare mot mitten och
låt dem smalna ut åt sidorna.

Dekorativa stjärnor, månar eller någon enstaka
mouche var populärt till sådana här sminkningar.
Modellen på bilden har tre prickar från ögat ner
mot kinden.

Toppa med peruk och en böljande rokokoklänning!

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Använd en sminksvamp för att grunda ansiktet
med vit färg. Borsta på det transparenta pudret

med puderborsten. Detta hindrar färgen från
att kladda.

Markera ögonloben med svart färg. Denna kan man smeta
ut lite med fingret för att slippa för starka kontraster.

Måla ögonlocket med guld.

Pudra noga!

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 071, Altrot, Guld)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Lösögonfransar (art. nr: 340056, 340056 färg: svart)
Läppstift 
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 971)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: 1700-talsdam



Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 071, Altrot, 080, G82)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Ögonbrynsvax (art. nr: 340027)
Sealer (art. nr: 340030)
Lösögonfransar (art. nr: 340089, B2)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 971)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

För att sminka bort buskiga ögonbryn använder
man ögonbrynsvax. Denna mjukar man upp med

händerna och stryker sedan över ögonbrynen. Först
medhårs, sedan mothårs och så medhårs igen.

Pensla på ett tunt lager sealer och låt torka.

Sminka hela ansiktet vitt med en sminksvamp
och borsta på det transparenta pudret med

puderborsten.

Sminka ögonlocket som två bågar en bit upp över
ögonbrynen med den blå färgen. Pudra med 
transparent puder.

Måla två kraftigt böjda och smala ögonbryn ovanför
de blå ytorna.

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: 1700-talsherre

6 7

1700-talsherre

3

4

5

Sminka munnen hjärtformad. Låt alltså inte
läppstiftet gå hela vägen ut i mungiporna,

utan sluta strax innan.

Doppa fingret i färgen altrot och dutta på den på
båda kinderna. Ta en sminksvamp och smeta ut
färgen, som skall ge en svag rodnad.

Fäst lösögonfransarna. Det är lättast att börja
inifrån näsan och med fingrarna trycka fast
dem utåt sidorna. Det är också bra om limmet
får torka till några sekunder innan man limmar fast
dem. Då glider de inte runt så mycket.

Dekorativa stjärnor, månar eller någon enstaka
mouche var populärt till sådana här sminkningar.
Modellen på bilden har en mouche på kinden.

Toppa med peruk och en stilig rokokokostym.



Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 071, Altrot, 080, G82)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Ögonbrynsvax (art. nr: 340027)
Sealer (art. nr: 340030)
Lösögonfransar (art. nr: 340089, B2)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 971)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

För att sminka bort buskiga ögonbryn använder
man ögonbrynsvax. Denna mjukar man upp med

händerna och stryker sedan över ögonbrynen. Först
medhårs, sedan mothårs och så medhårs igen.

Pensla på ett tunt lager sealer och låt torka.

Sminka hela ansiktet vitt med en sminksvamp
och borsta på det transparenta pudret med

puderborsten.

Sminka ögonlocket som två bågar en bit upp över
ögonbrynen med den blå färgen. Pudra med 
transparent puder.

Måla två kraftigt böjda och smala ögonbryn ovanför
de blå ytorna.

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: 1700-talsherre

6 7

1700-talsherre

3

4

5

Sminka munnen hjärtformad. Låt alltså inte
läppstiftet gå hela vägen ut i mungiporna,

utan sluta strax innan.

Doppa fingret i färgen altrot och dutta på den på
båda kinderna. Ta en sminksvamp och smeta ut
färgen, som skall ge en svag rodnad.

Fäst lösögonfransarna. Det är lättast att börja
inifrån näsan och med fingrarna trycka fast
dem utåt sidorna. Det är också bra om limmet
får torka till några sekunder innan man limmar fast
dem. Då glider de inte runt så mycket.

Dekorativa stjärnor, månar eller någon enstaka
mouche var populärt till sådana här sminkningar.
Modellen på bilden har en mouche på kinden.

Toppa med peruk och en stilig rokokokostym.
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Djävul
Detta behöver du:

Sminkset Djävul (art. nr: 202838)
Mastix (art. nr: 60006)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Puderborste (art. nr: 340090)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

För att fästa hornen är det lämpligt att använda
ett bra hudlim. Mastix är en vattenfast och

hållbar variant som sitter bra.

Pensla först ett tunt lager på huden där hornen
skall sitta och låt torka. Detta förselglar huden och

gör så att hornen sitter bättre. Pensla därefter både
hornens fästyta och på huden och tryck ihop.

Håll hornen på plats tills limmet torkat.

Sminka därefter hela ansiktet rött, men låt ögonbryn
och läppar vara osminkade.

Borsta på transparent puder med puderborsten
för att fixera färgen. 

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Djävul

3

4

Sminka sist på en mustasch och ett litet
pipskägg efter eget tycke och smak.

För att markera kindbenen drar du ett tjockt streck
med den svarta färgen från örat och fram mot näsan.
Färgen tonar du sedan ut med en sminksvamp ner
över kinden, mot halsen.

Runt ögonen sminkar du kraftigt med svart färg.
Pudra med transparent puder för att slippa
att färgen kladdar.



8 9

Djävul
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Sminkset Djävul (art. nr: 202838)
Mastix (art. nr: 60006)
Transparent puder (art.nr: 202869)
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1
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Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Djävul

3

4

Sminka sist på en mustasch och ett litet
pipskägg efter eget tycke och smak.

För att markera kindbenen drar du ett tjockt streck
med den svarta färgen från örat och fram mot näsan.
Färgen tonar du sedan ut med en sminksvamp ner
över kinden, mot halsen.
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10 11

Elak Clown

3

4

Fyll den röda munnen med rött smink
och pudra ordentligt.

Avsluta med massor av blod!

Rita en stor mun som går ner en bit utanför
underläppen. Låt mungiporna peka ganska
kraftigt uppåt.

Detta behöver du:

Clownflint med hår (art.nr: 205560)
Fetsmink (Färg: 070, 071, 080)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 971, 090)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
F/X-blod (art. nr: 340071)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Ta på peruken först och sminka sedan hela
ansiktet och perukens flint med vit färg.

Borsta på det transparenta pudret med
puderborsten. Detta hindrar färgen från

att kladda.

Rita två cirklar runt ögonen med pennan.
Gör två spetsar upp på pannan och två ner på
kinden, som bilden ovan visar.

Fyll markeringarna runt ögonen med svart färg
och pudra rikligt på de nymålade ytorna.

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Elak clown



10 11

Elak Clown

3

4

Fyll den röda munnen med rött smink
och pudra ordentligt.

Avsluta med massor av blod!

Rita en stor mun som går ner en bit utanför
underläppen. Låt mungiporna peka ganska
kraftigt uppåt.

Detta behöver du:

Clownflint med hår (art.nr: 205560)
Fetsmink (Färg: 070, 071, 080)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 971, 090)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
F/X-blod (art. nr: 340071)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Ta på peruken först och sminka sedan hela
ansiktet och perukens flint med vit färg.

Borsta på det transparenta pudret med
puderborsten. Detta hindrar färgen från

att kladda.

Rita två cirklar runt ögonen med pennan.
Gör två spetsar upp på pannan och två ner på
kinden, som bilden ovan visar.

Fyll markeringarna runt ögonen med svart färg
och pudra rikligt på de nymålade ytorna.

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Elak clown



12 13

Glad Clown

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 080)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 971)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Rita en hjärtformad yttre mun från näsan
ner på hakan med pennan. Dra sedan ett streck

från ena mungipan, ner runt underläppen, till
den andra som bilden visar.

Måla underläppen och den inre markeringen med
röd färg. Ytan utanför fylls med vitt.

Borsta på det transparenta pudret
med puderborsten. Detta hindrar färgen från
att kladda.

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Glad clown

3

4

5

Fyll ögonmarkeringen med vit färg.
(Vill man vara extra noggrann kan man med

ögonbrynsvax sminka bort buskiga ögonbryn.)

Pudra ordentligt.

Rita nu två linjer runt ögonen. Börja ovanför näsan,
precis vid ögonbrynet, och gå i en halvcirkel tills du
är i jämnhöjd med ögat. Där ritar du ett streck in mot
ögat.

Avsluta sminkningen med att rita två svarta lodräta
streck rätt ner över ögonen.

Toppa sminkningen med en rolig peruk,
hatt och dräkt!
En klassisk lösnäsa blir pricken över i!



12 13

Glad Clown

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 080)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 971)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Rita en hjärtformad yttre mun från näsan
ner på hakan med pennan. Dra sedan ett streck

från ena mungipan, ner runt underläppen, till
den andra som bilden visar.

Måla underläppen och den inre markeringen med
röd färg. Ytan utanför fylls med vitt.

Borsta på det transparenta pudret
med puderborsten. Detta hindrar färgen från
att kladda.

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Glad clown

3

4

5

Fyll ögonmarkeringen med vit färg.
(Vill man vara extra noggrann kan man med

ögonbrynsvax sminka bort buskiga ögonbryn.)

Pudra ordentligt.

Rita nu två linjer runt ögonen. Börja ovanför näsan,
precis vid ögonbrynet, och gå i en halvcirkel tills du
är i jämnhöjd med ögat. Där ritar du ett streck in mot
ögat.

Avsluta sminkningen med att rita två svarta lodräta
streck rätt ner över ögonen.

Toppa sminkningen med en rolig peruk,
hatt och dräkt!
En klassisk lösnäsa blir pricken över i!



14 15

Häxa

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: Ivory, 12W)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 209)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Grunda hela ansiktet med färgen ivory och
borsta på det transparenta pudret med
puderborsten. Detta hindrar färgen från

att kladda.

Sminka ögonbrynen med en hårdare pensel
med färgen 12w. Gå gärna en bit utanför de
egna för att få dem stora och yviga.

Sminka ögonlocket med samma färg och ta i
lite extra längst in mot ögat så du får en skarp linje.
Pudra rikligt de nymålade ytorna.

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Häxa

3

4

Gör nu samma sak med munnen. Låt streck gå
ut från läpparna runt hela munnen och fyll i
linjerna som går från näsan och ner under

kinderna.

För att få bästa resultat är det bra att grimasera
så mycket som möjligt när man sminkar detta!

Då är det lättare att följa modellens naturliga linjer
och således blir det en mer trovärdig sminkning.

Rita tre vågräta streck med sminkpennan i pannan.

Gör även mindre streck från ögonbrynen och uppåt,
samt ut från ögonen och över näsryggen.

Sudda ut linjerna lite lätt med fingret för att slippa
den skarpa kontrasten mot grundfärgen.



14 15

Häxa

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: Ivory, 12W)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 209)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Grunda hela ansiktet med färgen ivory och
borsta på det transparenta pudret med
puderborsten. Detta hindrar färgen från

att kladda.

Sminka ögonbrynen med en hårdare pensel
med färgen 12w. Gå gärna en bit utanför de
egna för att få dem stora och yviga.

Sminka ögonlocket med samma färg och ta i
lite extra längst in mot ögat så du får en skarp linje.
Pudra rikligt de nymålade ytorna.

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Häxa

3

4

Gör nu samma sak med munnen. Låt streck gå
ut från läpparna runt hela munnen och fyll i
linjerna som går från näsan och ner under

kinderna.

För att få bästa resultat är det bra att grimasera
så mycket som möjligt när man sminkar detta!

Då är det lättare att följa modellens naturliga linjer
och således blir det en mer trovärdig sminkning.

Rita tre vågräta streck med sminkpennan i pannan.

Gör även mindre streck från ögonbrynen och uppåt,
samt ut från ögonen och över näsryggen.

Sudda ut linjerna lite lätt med fingret för att slippa
den skarpa kontrasten mot grundfärgen.



16 17

Katt

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 071, 031)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 971)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Rita linjer runt ögonen med spetsar ut mot
öronen och in mot näsan. Runt ena ögat gör

du sedan en större cirkel med en spets upp i pannan.

Dra även ett streck runt näsan som bilden visar.

Sminka det utanför markeringarna vitt och fyll
den lilla ytan runt ögat med vit färg.

Låt läpparna vara osminkade.

Använd puderborsten för att applicera det transparenta
pudret på de målade områdena.

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Katt

3

4

5

Avsluta med prickar runt nosen och
morrhår ut på kinderna.

Fyll nosen med rosa och de osminkade ytorna
runt ögonen med svart.

Pudra noga.

Dra nu ett streck med sminkpennan från näsan till
läppen. Måla överläppen med svart färg och dra streck
med sminkpennan från mungiporna ut mot kinderna.

Peruk och kattöron blir pricken över i!



16 17

Katt

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 071, 031)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 971)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Rita linjer runt ögonen med spetsar ut mot
öronen och in mot näsan. Runt ena ögat gör

du sedan en större cirkel med en spets upp i pannan.

Dra även ett streck runt näsan som bilden visar.

Sminka det utanför markeringarna vitt och fyll
den lilla ytan runt ögat med vit färg.

Låt läpparna vara osminkade.

Använd puderborsten för att applicera det transparenta
pudret på de målade områdena.

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Katt

3

4

5

Avsluta med prickar runt nosen och
morrhår ut på kinderna.

Fyll nosen med rosa och de osminkade ytorna
runt ögonen med svart.

Pudra noga.

Dra nu ett streck med sminkpennan från näsan till
läppen. Måla överläppen med svart färg och dra streck
med sminkpennan från mungiporna ut mot kinderna.

Peruk och kattöron blir pricken över i!



18 19

Skelett

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 071)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 971)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Rita två runda ringar runt ögonen och
en markering runt näsan som bilden visar.

Rita därefter ett streck från örats övre del i en böjd
linje ner mot hakan.

Gör därefter tänder i två rader mellan de senast
ritade linjerna.

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Skelett

3

4

5

Använd en liten pensel när du fyller i tänderna.
Glöm inte bort att pudra!

Sminka nu de ytor som skall vara vita med
den vita ansiktsfärgen.

Pudra rikligt med transparent puder när du är klar.

Måla nu kinderna och de andra håligheterna med
den svarta färgen. Pudra de nymålade ytorna.

Avsluta med en kul peruk i svart och vitt!



18 19

Skelett

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 071)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 971)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Rita två runda ringar runt ögonen och
en markering runt näsan som bilden visar.

Rita därefter ett streck från örats övre del i en böjd
linje ner mot hakan.

Gör därefter tänder i två rader mellan de senast
ritade linjerna.

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Skelett

3

4

5

Använd en liten pensel när du fyller i tänderna.
Glöm inte bort att pudra!

Sminka nu de ytor som skall vara vita med
den vita ansiktsfärgen.

Pudra rikligt med transparent puder när du är klar.

Måla nu kinderna och de andra håligheterna med
den svarta färgen. Pudra de nymålade ytorna.

Avsluta med en kul peruk i svart och vitt!



20 21

Tiger

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Första steget i den här sminkningen är att markera
tigerns mun och nos. Gör detta genom att, med

den svarta sminkpennan, rita en tjock linje under
näsan och från den ett streck rakt ner mot munnen.

Gör två liggande bågar kring munnen som
går en bit upp på kinden.

Ta nu fram den svarta färgen och dra ett lodrätt streck
mitt i pannan. Från detta penslar du vertikala linjer ut
åt sidorna.

Markera ögonen med svart färg och dra några streck
på kinderna, från öronen och framåt.

Pudra med transparent puder för att förhindra att
färgerna kladdar, eller blandar sig med varandra
när du målar! 

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 071, 032, 509)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Tiger

3

4

5

Fyll därefter de omålade fälten med den orangea
färgen. Låt dock den lilla ytan, där nos möter
mun, mitt på överläppen få förbli osminkad. 

Glöm inte bort att pudra efteråt! 

Det är nu dags för de vita detaljerna.
Sminka ovanför det svarta runt ögonen, upp över 
ögonbrynen.

Dra även några linjer runt de i pannan och på kinderna.

Måla sist dit den stora inramningen av munnen och
hakan.

Pudra rikligt!

Avsluta sminkningen med att måla gula streck
i alla skarvar mellan olika färger, för att ge ett
djup åt ansiktsmålningen.

Pudra ordentligt det sista du gör!



20 21

Tiger

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Första steget i den här sminkningen är att markera
tigerns mun och nos. Gör detta genom att, med

den svarta sminkpennan, rita en tjock linje under
näsan och från den ett streck rakt ner mot munnen.

Gör två liggande bågar kring munnen som
går en bit upp på kinden.

Ta nu fram den svarta färgen och dra ett lodrätt streck
mitt i pannan. Från detta penslar du vertikala linjer ut
åt sidorna.

Markera ögonen med svart färg och dra några streck
på kinderna, från öronen och framåt.

Pudra med transparent puder för att förhindra att
färgerna kladdar, eller blandar sig med varandra
när du målar! 

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 071, 032, 509)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Tiger

3

4

5

Fyll därefter de omålade fälten med den orangea
färgen. Låt dock den lilla ytan, där nos möter
mun, mitt på överläppen få förbli osminkad. 

Glöm inte bort att pudra efteråt! 

Det är nu dags för de vita detaljerna.
Sminka ovanför det svarta runt ögonen, upp över 
ögonbrynen.

Dra även några linjer runt de i pannan och på kinderna.

Måla sist dit den stora inramningen av munnen och
hakan.

Pudra rikligt!

Avsluta sminkningen med att måla gula streck
i alla skarvar mellan olika färger, för att ge ett
djup åt ansiktsmålningen.

Pudra ordentligt det sista du gör!



22 23

Zombie

Fortsättning nästa sida

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Använd en sminksvamp för att grunda ansiktet
med vit färg. Borsta på det transparenta pudret

med puderborsten. Detta hindrar färgen från
att kladda.

Måla konturerna till alla tänderna i en lång rad från
ena örat till det andra med en svart sminkpennna.

Näsan markerar du som bilden visar.

Sminkskola: Zombie

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Detta behöver du:

Fetsmink (art. nr: 60061, färg: 070, 071, altrot, F52)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 090)
Tuplast (art. nr: 340017)
F/X-blod (art. nr: 340071)
Mastix (art. nr: 60006)
Puderborste (art. nr: 340090)
Penslar och svampar
Plastfluga, självlysande larver och svart sytråd 3

4

5

Den grågröna nyansen F52 använder du för att
ge lite djup åt det vita. Sminka uppe i pannan

mot hårfästet och runt den målade munnen.

Innan du pudrar kan du tona ut med lite svart färg i
övergången mellan munnens kontur och det gröna.

Pudra nymålade ytor.

Fyll i de uppskissade ytorna med svart färg med
en smal pensel.

Pudra noga!

Runt ögonen sminkar du med en blandning av
svart och grågrönt som du tonar ut i varandra medan
du sminkar. Låt det bli lite mörkare närmast ögat.

Glöm inte pudret!

Lägg nu en strimma av tuplast i pannan och låt torka.
(Kom ihåg att tuplast är ganska stark, så var lite
försikig runt ögonen!)



22 23

Zombie

Fortsättning nästa sida

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Använd en sminksvamp för att grunda ansiktet
med vit färg. Borsta på det transparenta pudret

med puderborsten. Detta hindrar färgen från
att kladda.

Måla konturerna till alla tänderna i en lång rad från
ena örat till det andra med en svart sminkpennna.

Näsan markerar du som bilden visar.

Sminkskola: Zombie

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Detta behöver du:

Fetsmink (art. nr: 60061, färg: 070, 071, altrot, F52)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020, färg: 090)
Tuplast (art. nr: 340017)
F/X-blod (art. nr: 340071)
Mastix (art. nr: 60006)
Puderborste (art. nr: 340090)
Penslar och svampar
Plastfluga, självlysande larver och svart sytråd 3

4

5

Den grågröna nyansen F52 använder du för att
ge lite djup åt det vita. Sminka uppe i pannan

mot hårfästet och runt den målade munnen.

Innan du pudrar kan du tona ut med lite svart färg i
övergången mellan munnens kontur och det gröna.

Pudra nymålade ytor.

Fyll i de uppskissade ytorna med svart färg med
en smal pensel.

Pudra noga!

Runt ögonen sminkar du med en blandning av
svart och grågrönt som du tonar ut i varandra medan
du sminkar. Låt det bli lite mörkare närmast ögat.

Glöm inte pudret!

Lägg nu en strimma av tuplast i pannan och låt torka.
(Kom ihåg att tuplast är ganska stark, så var lite
försikig runt ögonen!)



24 25

6

7

8

Klipp sytråd i centimeterlånga bitar och limma
på dem med mastix över tuplast-ärret i pannan.

Ta nu fram burken med färgen altrot. Denna applicerar
du med en sminksvamp precis i hårfästet över det
grågröna, samt under ögonen. Det skadar inte att
dutta på färg lite varstans för effektens skull.

Måla nu strimman med tuplast i samma färg. Detta är
lättast med en pensel.

Pudra rikligt på de nymålade ytorna!

Sist avslutar du med att hälla lite effektfullt F/X-blod på
utvalda ställen.

Vill man så kan man limma på lite självlysande larver
eller kanske några flugor, som på modellen.

Sår med stygn

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: Altrot samt en lämplig hudfärg)
Tuplast (art. nr: 340017)
Mastix hudlim (art. nr: 60006)
F/X-blod (art. nr: 340071)
Penslar och svampar
Svart sytråd

1

2

Applicera tuplast där du vill att ditt sår skall vara
och låt torka.

Var försiktig runt känsliga ställen, som t.ex ögonen,
då produkten är relativt stark.

Sminka såret med fetsmink i din egen hudfärg. Klipp
sedan små bitar av sytråd som du limmar fast över såret.

Ta färgen altrot på en sminksvamp och dutta försiktigt
ut ett tunnt lager runt såret.

Avsluta med att hälla rikligt med F/X-blod över såret!

3

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Sår med stygn



24 25

6

7

8

Klipp sytråd i centimeterlånga bitar och limma
på dem med mastix över tuplast-ärret i pannan.

Ta nu fram burken med färgen altrot. Denna applicerar
du med en sminksvamp precis i hårfästet över det
grågröna, samt under ögonen. Det skadar inte att
dutta på färg lite varstans för effektens skull.

Måla nu strimman med tuplast i samma färg. Detta är
lättast med en pensel.

Pudra rikligt på de nymålade ytorna!

Sist avslutar du med att hälla lite effektfullt F/X-blod på
utvalda ställen.

Vill man så kan man limma på lite självlysande larver
eller kanske några flugor, som på modellen.

Sår med stygn

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: Altrot samt en lämplig hudfärg)
Tuplast (art. nr: 340017)
Mastix hudlim (art. nr: 60006)
F/X-blod (art. nr: 340071)
Penslar och svampar
Svart sytråd

1

2

Applicera tuplast där du vill att ditt sår skall vara
och låt torka.

Var försiktig runt känsliga ställen, som t.ex ögonen,
då produkten är relativt stark.

Sminka såret med fetsmink i din egen hudfärg. Klipp
sedan små bitar av sytråd som du limmar fast över såret.

Ta färgen altrot på en sminksvamp och dutta försiktigt
ut ett tunnt lager runt såret.

Avsluta med att hälla rikligt med F/X-blod över såret!

3

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Sår med stygn



26 27

Vampyr

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Grunda ansiktet heltäckande vitt.
Lämna ögonbryn och mun omålade.

Pudra noga med det transparenta pudret, som du
lättast applicerar med puderborsten.

Ögonen markeras med den grå färgen som målas
runt ögat.

För att markera kindbenen drar du ett tjockt streck
med den grå färgen från örat och fram mot näsan.
Färgen tonar du sedan ut med en sminksvamp ner
över kinden, mot halsen.

Pudra noga!

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 32B, 071, 080)
Transparent puder (art.nr: 202869)
F/X-blod (art. nr: 340071)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Vampyr

3

4

5

Markera ögonbrynen med svart färg så de sluttar
ner mot mitten. Mitt på bryter du av och låter

bryntet få en pilform uppåt.

Sminka svart under ögat.

Läpparna målar du med rött, med kraftigt
markerad och överdriven amorbåge.

Pudra de nymålade ytorna!

Näsan markeras både med grått och svart.
Börja med att måla två svarta linjer ner över
näsryggen, så det blir en vit strimma i mitten.

Byt till den grå färgen och måla en linje runt näs-
vingarna ner mot munnen, så att en pilform bildas.
Fyll pilen med grått och tona ut mot den svarta
linjen, samt mot det vita under ögat. Pudra!

Avsluta sminkningen med att hälla blod ner
från båda mungiporna.

Toppa med huggtänder och en stilig peruk.



26 27

Vampyr

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Grunda ansiktet heltäckande vitt.
Lämna ögonbryn och mun omålade.

Pudra noga med det transparenta pudret, som du
lättast applicerar med puderborsten.

Ögonen markeras med den grå färgen som målas
runt ögat.

För att markera kindbenen drar du ett tjockt streck
med den grå färgen från örat och fram mot näsan.
Färgen tonar du sedan ut med en sminksvamp ner
över kinden, mot halsen.

Pudra noga!

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 070, 32B, 071, 080)
Transparent puder (art.nr: 202869)
F/X-blod (art. nr: 340071)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Vampyr

3

4

5

Markera ögonbrynen med svart färg så de sluttar
ner mot mitten. Mitt på bryter du av och låter

bryntet få en pilform uppåt.

Sminka svart under ögat.

Läpparna målar du med rött, med kraftigt
markerad och överdriven amorbåge.

Pudra de nymålade ytorna!

Näsan markeras både med grått och svart.
Börja med att måla två svarta linjer ner över
näsryggen, så det blir en vit strimma i mitten.

Byt till den grå färgen och måla en linje runt näs-
vingarna ner mot munnen, så att en pilform bildas.
Fyll pilen med grått och tona ut mot den svarta
linjen, samt mot det vita under ögat. Pudra!

Avsluta sminkningen med att hälla blod ner
från båda mungiporna.

Toppa med huggtänder och en stilig peruk.



28 29

Trafikskada

Fortsättning nästa sida

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Grunda ansiktet med den benvita färgen
ganska tunt och pudra ovanpå med det

transparenta pudret.

Måla höger ögonlock med den blå färgen
ända upp till ögonbrynet.

Sminka nu med den gula färgen runt vänster
öga en bit ner på kinden.

Pudra de nymålade ytorna.

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 00, G82, Altrot, 509)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020) 
Fresch scratch blood (art. nr: 340079)
F/X-blod (art. nr: 340071)
Mastix hudlim (art. nr: 60006)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar
Plastbit

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Trafikskada

3

4

5

Tag nu fram burken med Fresch Scratch-blood
och lägg ett lager ovanpå den sminkade

rodnaden på kinden.

På den gula färgen runt ögat duttar du ut några
fläckar av färgen altrot.

Smeta ut den med fingrarna och pudra.

Gör samma sak på högra kinden.

Använd samma blod för att göra en illusion av
en sprucken näsa.

Börja mitt på näsryggen och dra en tunn strimma
blod ner mot ena näsborren. Till detta är det lättast
att använda en tandpetare.

I nederkant, alltså precis vid näsborren,
kan du lägga en lite större klick blod.

Låt torka.



28 29

Trafikskada

Fortsättning nästa sida

1

2

Börja alltid med att ta undan håret med en
perukstrumpa eller hårnät och lägg ett tyg
runt axlarna för att förhindra sminkfläckar

på kläderna!

Grunda ansiktet med den benvita färgen
ganska tunt och pudra ovanpå med det

transparenta pudret.

Måla höger ögonlock med den blå färgen
ända upp till ögonbrynet.

Sminka nu med den gula färgen runt vänster
öga en bit ner på kinden.

Pudra de nymålade ytorna.

Detta behöver du:

Fetsmink (Färg: 00, G82, Altrot, 509)
Transparent puder (art.nr: 202869)
Sminkpenna (art. nr: 60020) 
Fresch scratch blood (art. nr: 340079)
F/X-blod (art. nr: 340071)
Mastix hudlim (art. nr: 60006)
Puderborste (art. nr: 340090, 1709)
Penslar och svampar
Plastbit

Obs!   Vill man inte använda oljebaserade färger, går det självklart lika bra med ett vattenlösligt alternativ.

Sminkskola: Trafikskada

3

4

5

Tag nu fram burken med Fresch Scratch-blood
och lägg ett lager ovanpå den sminkade

rodnaden på kinden.

På den gula färgen runt ögat duttar du ut några
fläckar av färgen altrot.

Smeta ut den med fingrarna och pudra.

Gör samma sak på högra kinden.

Använd samma blod för att göra en illusion av
en sprucken näsa.

Börja mitt på näsryggen och dra en tunn strimma
blod ner mot ena näsborren. Till detta är det lättast
att använda en tandpetare.

I nederkant, alltså precis vid näsborren,
kan du lägga en lite större klick blod.

Låt torka.
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6

7

8

Ta nu den röda sminkpennan och dra två lite
tjockare streck under båda ögonen.

För att applicera det flytande blodet är det lättast
att använda en pimpett, men har man ingen

sådan går det självklart att hälla direkt ur burken.

Häll en skvätt från det vänstra ögats ytterkant, så
det rinner mer på kinden. Gör detsamma runt

såren på näsan och kinden.

Kladda gärna på lite extra på själva plastbiten, så
ser den riktig läskig ut!

Nu är det dags att limma fast plastbiten.

Tag burken med mastix och pensla ett lager
där du vill fästa plasten. Pensla ett lager på
kinden, samt på plastens fästyta.

Tryck ihop de penslade ytorna och håll på plats
tills limmet torkat.

Sminka sist läpparna med den blå färgen.
Det är inte så noga med att följa munnens linjer.
Tvärtom ger det bättre effekt om den blå nyansen
tonar ut i det vita ansiktet.
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