
Youngblood Incredible Wear Gel Liner - Eclipse 

Øjenmakeup
Alternativ 1: Læg en tynd sort eller mørkebrun streg langs
vippekanten. Anvend en flydende eyeliner, en blyant 
eyeliner eller en eyeliner i pudderform. 
I stedet for at tegne en lang streg kan man tegne små strøg
for at få en jævn linje. Tegn fra inderste øjenkrog til det 
punkt, hvor vipperne stopper. Eventuelt kan man give 
stregen et lille svaj opad. Den tynde streg helt nede ved 
øjenvippekanten får vipperne til at syne 
længere og tættere.

Alternativ 2: Med en sort eller mørkebrun flydende 
eyeliner påføres farve i små prikker på huden mellem 
vippehårene. Sørg for at der ikke er for meget farve på 
penslen, så du ikke påfører for store prikker. Du kan teste 
størrelsen på prikkerne på din håndryg, før du går i gang.
Anvend et spejl med stor forstørrelse. Denne metode er 
ideel ved sparsom vippebehåring, da de små årikker giver 
fylde til dine vippehår.
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Øjenmakup
Alternativ 3: Hvis du anvender en eyeliner i blyantsform, placerer du en finger ved siden af 
yderste øjenkrog og trækker let øjenlågshuden op mod tindingen. Herved lettes påførslen af 
eyelineren langs vippekanten. Med en gummi-applikator (smudger), som findes i den modsatte 
ende af blyantseyelineren, udjævnes stregens skarphed i små vandrette bevægelser, og stregen 
gøres derved mere blød. På samme måde kan man bredde-forøge stregen. Du opnår det 
smukkeste resultat, hvis farveintensiteten i stregen er kraftigst ved vippekanten og gradvist fader 
ud. (i retning mod brynet)

Alternativ 4:  Mørk cremeøjenskygge, gerne med shine, lægges i en streg langs øjenvippekanten 
med en pensel.

Alternativ  5: Øjenskygger i pangfarver lægges under globelinjen. Herved bliver øjenmakeuppen 
mindre markant, og den modne kvinde kan herved også anvende pangfarver i øjenmakeuppen 
med elegance.

Såfremt der vælges 2 forskellige farver, lægges den lyse farve med en pensel, ved inderste 
øjenkrog, og den mørke farve lægges på den yderste del af øjenlåget og tones op mod 
globelinjen. Farveovergange udjævnes forsigtigt med en pensel.  

Endelig lægges der en eyeliner, eventuelt i en kontrastfarve. 




