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Nadat je je nagels goed hebt  
voorbereid met de basismanicure en 
een uitgeharde basecoat, beginnen  
we met het leukste deel: de nail art.  

We bouwen het in de volgende hoofd-
stukken op. Je begint met de basics en 
daarna gaan we verder met advanced 

en ultimate nail art. Als je de basis 
onder controle hebt dan zijn de  

mogelijkheden oneindig.

The
fun
part



Alles begint bij de basis. Oefen met deze designs 
zodat je een goede controle hebt en je went aan het 
werken met de nail art tools. We maken in dit hoofd-
stuk minimalistische nail art en een eenvoudige look 

met een waanzinnig effect op je nagels!

Basic  
nail art 

Tip: Zorg ervoor dat je na elke stap van de nail 
art je nagels even onder de lamp houdt of laat 

drogen als je normale nagellak gebruikt.



FLATLAY FOTO  
MET DE TOOLS  

Nail dotter

Oogschaduw 
applicators

Folies

Liner/penseel

Tegeltje

Tip: een  
cocktailprikker 

of bobby pin 
werkt ook

Tools 
Voor basic art heb je de  
volgende tools nodig: 

+ Nail dotter om mooie  
stipjes mee te maken

+ Oogschaduw applicators 
+ Folies 

+ Liner/penseel 
+ Tegeltje/schoteltje of stukje 

aluminiumfolie 



DOTS
Stippen zijn zo eenvoudig en je 
kunt al je designs opleuken met 
stipjes. Je kunt oneindig veel 
variaties maken met grote en 
kleine stippen.

Toolkit
+ Dotting tool 
+ 2 kleuren
+ Tegeltje

How to
Met een nail dotter maak je 
eenvoudig een minimalistische 
look. Druppel wat nagellak op 
je tegeltje en dip je nail dotter 
er rechtop in. Plaats met de 
dotter stipjes op je nagels en 
laat deze drogen. Maak af 
met een topcoat.

Tip: Om verschillende 
groottes van stipjes te maken 
moet je spelen met de druk. 
Als je lichtjes je nagel 
aanraakt dan krijg je een 
kleiner stipje. Bij meer druk 
maak je een groter stipje. 

Tip: 
Experimenteer 

ook met contras-
terende kleuren, 
bijvoorbeeld met 

nude en neon 
kleuren.



LIJNEN 
Een simpel lijntje op je nagels is 
prachtig voor een mooie 
minimalistische look. Het is wel 
even oefenen om een strakke 
lijn te maken. 

Toolkit
+ Liner penseel 
+ Tegeltje 

How to
Plaats een druppeltje lak op je 
tegeltje en haal je penseel 
erdoorheen. Maak een aantal 

lijntjes op je tegeltje zodat je 
niet teveel lak op je penseel 
hebt. Draai intussen ook je 
penseel, zodat het helemaal 
onder de lak zit. 

Voor een horizontale lijn plaats 
je het penseel in het midden en 
trek je een lijn naar rechts. Haal 
je penseel weer door de lak, 
start nu links in de hoek en trek 
je lijn over de lijn die je net 
gemaakt hebt. 

Tip: Ondersteun je hand 
met je pink, zo is je hand 
stabieler. Je trekt de lijn door 
alleen je polsen te bewegen. 

Ook met lijnen kun je veel 
variaties maken! Maak je lijnen 
horizontaal en verticaal of lak 
meerdere lijnen op een nagel. 

Tip:
Maak je zowel 
horizontale en 

verticale lijnen, 
hard dan eerst 
de horizontale 
lijnen uit in de 
lamp. Daarna 

kun je er mak-
kelijk overheen 

lakken. 



MODERN 
FRENCH
Je kent misschien de klassieke 
french manicure wel: lichtroze 
nagels met een witte rand. In de 
jaren ‘90 was dit dé look op je 
nagels. Nu maak ik er iets 
moderns en trendy van

Toolkit
• 2 kleurtjes lak
• tegeltje 
• liner penseel 

How to
Bij een French ga je nu voor het 
eerst een kleine ronding in de 
lijn maken. Druppel wat lak op 
je tegeltje en haal hier je 
penseel doorheen. Lak een paar 
lijntjes zodat je penseel onder 
de lak zit. Start in het midden en 
trek in een vloeiende beweging 
richting je zijwallen en lak de 
rest in je favoriete kleur.

Tip: Xxxxxx xxx je handxx 
met je pink, zo is je xxx xxx 
xxxxxxx. Je trekt de lijn door 
alleen je polsen te xxxxxx 
xxx xx xxxxxxxxx. 



"xou are 
so cool 
and i'm 

not even 
xxxmad 
about it

xxxx."



FOLIE
De meest eenvoudige nail art 
met een cool effect op je 
nagels. Een van mijn favoriete 
looks en zó snel gemaakt!

Toolkit
• Xxxxxxxx 
• Xxx xxxxxxx

SFEERFOTO 
FOLIES 

How to
Lak eerst je nagels in de 
gewenste kleur. Zelf vind ik 
folies op zwart heel tof. Op 
zwart knalt de folie er echt uit. 
Als je de lak hebt uitgehard, 
wacht je heel even. Druk de 
folie op je nagel en trek deze er 
weer af met een snelle bewe-
ging. Maak je look af met een 
topcoat. 

Tip: Xxxxxx xxx je handxx 
met je pink, zo is je xxx xxx 
xxxxxxx. Je trekt de lijn door 
alleen je polsen te xxxxxx 
xxx xx xxxxxxxxx. 


