
 

STAPPENPLAN WENKBRAUWPOTLOOD 

 
1 - Kies je gewenste wenkbrauwkleur 
Met behulp van onze kleurenkaart weet je snel welke kleur potlood het beste bij jou past. 
 

2 - Kies je gewenste wenkbrauwvorm 
De wenkbrauwvorm bepalen die bij jou past, kan op verschillende manieren. Wij gaan hier uit 
van de meest gangbare methode. In ons blog 'Jouw perfecte wenkbrauwvorm bepalen' geven we 
ook meer uitleg over de verschillende gezichtsvormen en de bijpassende wenkbrauwvorm. 
 
Als je de juiste wenkbrauwvorm al bepaald hebt, kun je deze stap natuurlijk overslaan. 

 
 
A - Het begin van je wenkbrauw 
Pak het wenkbrauwpotlood en leg dit recht omhoog vanaf je neusvleugel richting je wenkbrauw. 
Zet met een White Stick een streep aan de binnenkant van het potlood, dus tussen de 
wenkbrauwen, waar het potlood je wenkbrauw kruist. 
 
B - Het hoogste punt van je wenkbrauw 
Leg het wenkbrauwpotlood langs je neusvleugel en de buitenkant van je pupil tot aan je 
wenkbrauw. Dit hoort het hoogste punt van je wenkbrauw te zijn. Zet ook daar een streepje met 
de White Stick. 
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C - Het uiteinde van je wenkbrauw 
Leg nu het wenkbrauwpotlood schuin naar boven langs je neusvleugel en de buitenkant van je 
oog. Waar het potlood je wenkbrauw kruist, is het uiteinde van je wenkbrauw. Zet met de White 
Stick een streep aan de binnenzijde van het potlood. De haartjes die daarna komen mogen ook 
geëpileerd worden. 
 
3 - Epileer je wenkbrauwen in de juiste vorm 
TIP! Hoe? Lees dat in ons blog ‘Wenkbrauwen epileren? Zo doe je dat!’. 
 
Als je je wenkbrauwen al geëpileerd hebt of als dit niet nodig is, kun je deze stap natuurlijk 
overslaan. 
 
4 - Borstel je wenkbrauwhaartjes met een spooly 
Borstel met de spooly (wenkbrauwborsteltje) altijd in de natuurlijke richting van de haartjes. 
 

 

 

5 - Teken de contouren van je wenkbrauwen 
Teken met het wenkbrauwpotlood de contouren van de gewenste wenkbrauwvorm. Daarmee 
voorkom je dat je bij de volgende stap buiten de lijntjes gaan kleuren. 

OPMERKING! Deze stap hoef je alleen te doen als je afwijkt van je natuurlijke wenkbrauwvorm 
of als je weinig wenkbrauwhaartjes hebt.  
 
6 - Teken de haartjes 
Zet met het wenkbrauwpotlood fijne streepjes op en tussen je wenkbrauwhaartjes. Door harder 
op het potlood te drukken of door meerdere lagen over elkaar te tekenen wordt de kleur van je 
wenkbrauwen donkerder of intenser. 
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7 - Naborstelen 
Borstel met de spooly over je wenkbrauwen om het pigment beter te verdelen. Dit zal ook een 
zachter en natuurlijker effect geven. 
 
8 - Fixeren 
Met wenkbrauwgel fixeer je het wenkbrauwpotlood en je wenkbrauwhaartjes. 
 

 
  
 
9 - The finishing touch: Highlighter / Concealer 
Om het helemaal af te maken gebruik je een highlighter/concealer. Met de concealer camoufleer 
je kleine oneffenheden zoals rode vlekjes en puistjes rondom je wenkbrauwen. Met de 
highlighter accentueer je je wenkbrauwen door deze aan te brengen onder de wenkbrauwen en 
boven de hoogste hoek van de wenkbrauwen. Hierdoor lijken je wenkbrauwen als het ware naar 
voren te komen. 
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