
Perusbaletti meikkiohje

1. puhdista kasvot puhdistustuotteella, käytä kasvovettä, jos on ja sitten kuivahtamisen 
jälkeen kosteusvoide, joka voi olla melkein mikä tahansa päivävoide, joka imeytyy hyvin. 
Kosteusvoide hierotaan kasvoihin kevyesti ja annetaan olla vähintään 10 min ennen 
meikkivoiteen levitystä
2. levitä meikkivoide sienellä tuputtamalla, sormilla taputtamalla tai siveltimellä
3. jos ihossa on "virheitä" ne peitetään meikkivoiteen päälle tai alle, makuasia, kellertävää 
meikkivoidetta sinertäviin luomiin ja tummiin silmänalusiin ja vihertämää voidetta punaisiin 
näppylöihin, otan mukaan näitä. Silmän ympärille ei saa laittaa liikaa meikkivoiteita, tuppaa
paakkuuntumaan vakoihin
4. jos käytetään korostuskynää/voidetta/valokynää yms se laitetaan tähän väliin, 
korkeimpaan poskiluun kohtaan, ylähuulen yläosa keskelle yms mmitä halutaan tuoda 
esille, yleensä poskipäitä ainakin
5. kevyt puuterointi taputtamalla, irtopuuteri on yleensä näytöksiin paras vaihtoehto, myös 
luomet puuteroidaan kevuesti

6. raikasta poskipunaa poskivaon yläpuolelle, vähän ristiin poskiluun korostuksen kanssa
7. vain kevyesti maapuuteria/aurinkopuuteria poskivakoon, limittäin poskipunan kanssa, 
ohimoille, leuan alle, jos tarvii ja haluaa

8. huulet rajataan kynällä, yleensä aika neutraali huulten värinen punainen on hyvä ja 
tarvittaessa täytetään kynällä, päälle huulikiiltoa, punaa riippuen mitä voimakkuutta 
halutaan

9. kulmakarvat nypitään jo etukäteen sopivan mallisiksi
10. kulmakarvat tummennetaan ja oikeastaan kolot täytetään kynällä lyhyin kevyein vedoin
karvan suuntaisesti harmaalla, ruskeanharmaalla kynällä tai käytetään pientä sivellintä ja 
sopivan väristä luomiväriä, voi olla alkuun helpompi. Voidaan käyttää myös 
kulmakarvageeliä, jos eivät muuten pysy rivissä, otan mukaan, jos vain löydän sen

11. Silmät. Yläluomeen ensin persikkaista/vaaleanpunaista ihon väristä alusluomiväriä 
koko luomelle kulmakarvaan saakka
12. yläluomi rajataan selkeästi (kynä, eyeliner) ripsien tyveen, ulkonurkkaa ei viedä 
nurkkaa saakka, vaan nurkka jätetään auki ja rajausta vedetään hieman ulospäin (musta, 
ruskea harmaa)
13. alaluomi rajataan kynällä tai luomivärillä alaripsien alapuolelta sisä ja ulkonurkka 
jätetään auki, rajaus on tavallaa suorempi kuin alaluomi on (ruskea, harmaa), 
pehmennetään luomivärillä, näytöksissä rajaukset voivat olla näkyvämmät kuin 
tavallisessa meikissä
14. rajausten väliin sisä- ja ulkonurkkaan laitetaan vaaleaa/valkoista luomiväria, tarkoitus 
suurentaa silmää
15. ulkonurkkaan rajauksen yläpuolelle tummin luomiväri, musta/tumman harmaa 
häivytetään myös hieman liikkuvan luomen ulkopuolelle silmän suurentamiseksi
16. tummaa levitetään myös luomivakoon ulkonurkasta keskellepäin ehkä silmän 
puoliväliin saakka
17. tumman päälle laitetaan jotain väriä, luumu, metsänvihreä, savunsininen, violetti vähän
isommalle alueelle kuin tumma on ja reunat häivytetään kunnolla
18. lopuksi vaalein väri sisänurkkasta keskelle ja luomivaosta ylöspäin ristikkäin edellisten 
värien kanssa (klitteriä yms)
19. kulmakarvan alle voidaan ulkonurkan puolelle laittaa myös klitteriä, vaalea hiukan, 
rajaukset tarkennetaan tarvittaessa



20.  ripsiväriä ripsien tyvestä lähtien, halutessa irtoripset


