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 סיכום סדנת איפור מהסרטים

 

, צבעי שעווה )ניתן להשתמש בצבעי )סופט פוטי( שעווה, )מרון( דם מלאכותיהחומרים הדרושים: 

 , מברשת שיניים, וזלין, ספוגיות., מקלוני אוזניים, קיסמי שיניים: בורדו, כחול, שחור, חוםמים(

תוספות: חתיכות של דיסק, חתיכות של קיסם שיניים, חתיכות ברזל קטנות, סיכות בטחון קטנות, 

 .אותן ניתן להדביק לתוך השעווה

טי פשוטות כמו ביוטיקייר או וואו וכמובן ניתן להשיג את המוצרים בקריולן, מונקו, חנויות ביו

 באיביי.

 

 ניתן לבצע באמצעות מברשת שיניים עם מעט צבע בורדו וכחול. שריטות קלות

ניתן להוסיף דם ווזלין למראה  מעט מסביב לעין,וכחול , ניתן ליצור באמצעות צבע בורדו בוקס בעין

 דרמטי יותר.

יש למרוח מעט ווזלין על היידים, לקחת מעט מאוד שעווה וליצור ממנה גליל, את  :שריטות עמוקות

 השעווה יש להדביק על הפנים, הצוואר, היד או הגוף, חשוב להדביק על עצם כדי שהשעווה לא תזוז.

 לאחר מכן קחו מקל אוזניים עם טיפה וזלין ומעכו את השעווה בקצוות והדביקו אל העור.

 חו קיסם שיניים וטבלו בצבע חום או בורדו ועשו פס לאורך השעווה לחתך.ק

באמצעות ספוגית בטפיחות קלות בגוון בורדו, כחול וטיפה חום את השעווה ומסביב לשעווה  צבעו

 והוסיפו לסיום דם מלאכותי.

, את השעווה כדוריש למרוח מעט ווזלין על היידים, לקחת מעט מאוד שעווה וליצור ממנה : חור קליע

 יש להדביק על הפנים, הצוואר, היד או הגוף, חשוב להדביק על עצם כדי שהשעווה לא תזוז.

 .ומעכו את השעווה מסביב לכדור כדי להדביק לעורלאחר מכן קחו מקל אוזניים עם טיפה וזלין 

 .אוזניים עם מעט וזלין וחוררו חור במרכז הכדורחו קיסם ק

באמצעות ספוגית בטפיחות קלות בגוון בורדו, כחול וטיפה חום את השעווה ומסביב לשעווה  צבעו

 והוסיפו לסיום דם מלאכותי.

 

 הכנת דם מלאכותי: 

 אדום צבע מאכל נוזלי סמיך

 צבע מאכל אבקה אדום

 נוזלי סמיך כחולצבע מאכל 

 סת להסמיך את הדם הוסיפו מעט זלטין או קמח.על מנ

 

 שימו לב לא ניתן לשמור דם מלאכותי שמכינים לאורך זמן, מומלץ להכין כמות לשימוש יומי.

 
 בברכה,

 תמי מרגלית
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