
Smokey Eyes  Step by step  INDISHA Masterclass 

 

 

Tijdens de masterclass heb ik twee verschillende technieken laten zien voor een mooie “” Smokey 

Eye look “” .  Hieronder volgt een korte step by step uitleg voor de twee technieken.  

 

Klassieke  “”Smokey Eye look “”  Defining your eyes ! 

Door deze techniek maak je ook je ogen groter en krijgen je ogen een meer intensere blik. Smokey 

betekend dus “”rokerig” dus niet totaal zwart maken. Grijs is een mooie kleur die zakelijk zeer goed 

en neutraal werkt. Ook in combinatie met een zakelijke look . Wil je deze wat “”zachter”” maken 

gebruik dan taupe, deze “”huid-eigenkleur”” combineert bij elk oog type en iriskleur. En staat ook 

goed bij elke haarkleur!  Blauwe ogen worden nog blauwer door de complimentaire kleur Taupe.  

 

 

Wat heb je nodig ? 

Materialen : 

Goed vervaag penseel , of plat oogschaduw penseel  

Wattenschijfjes ( om te corrigeren rondom het oog ) 

Wattenstaafjes ( als je buiten de lijnen bent gegaan)  

 

Producten :  

 Primer  

 Zwart kohlpotlood   Forte High definition Eye-definer van Hynt  

 Hynt 6 Sahara & Shadow blender oogschaduw pallet ( inclusief shadowblender brush)  

 Zwarte mascara  

 Fixatiespray of setting powder 

 

 Of   Hynt perfetto pressed eyeshadow Chrystal Taupe  

 Bruin potlood Forte High definition Eyedefiner van Hynt  

 Bruine Mascara  

 

 

 

Stap 1   Breng de primer aan op en rondom het ooglid, breng dit ook goed aan bij de boven en 

onderwimperrand.  



 

Stap 2  Trek een dikke horizontale streep tot het einde van de  bovenwimperrand en vervaag dit 

goed met een vervaagpenseel. Vervaag dit van boven naar beneden .Hierdoor breng je de 

kleurintensiteit naar de wimperrand .  Het ooglid blijft kleurloos alleen tegen de rand word dit 

donkerder, 

 

Stap 3 Trek dikke een horizontale streep met het kohlpotlood tot het einde van de onderwimperrand 

en vervaag deze van links naar rechts met een vervaagpenseel. Goed uit vervagen en indien nodig 

opnieuw aanbrengen en vervagen tot je de juiste kleurintensiteit hebt gevonden .  

 

Stap 4  Breng de zwarte oogschaduw aan op de bovenwimperrand  bovenop de lijn waarop je het 

kohlpotlood hebt gezet en vervaag deze goed, vervaag opnieuw van boven naar beneden. Breng 

daarna de gelige teint aan en vervaag tot het grijszwart word. Dit zelfde doe je ook aan de 

onderwimperrand en vervaag deze kleuren ook tot een rokerig geheel. Corrigeer waar nodig zodat 

alleen de kleur rondom de ogen zichtbaar is. 

 

Stap 5  Indien je dit wilt kun je het ooglid ook inkleuren met oogschaduw breng dan eerst de 

allerlichste teint geel aan op het ooglid. Dit zacht vervagen. Daarna breng je heel licht met je 

vingerrtoppen de zwarte kleur aan en vervaag je deze goed van links naar rechts .  

De reden dat je eerst de lichte kleur aanbrengt op het ooglid is omdat poeder op poeder beter 

vervaagt. LET OP ! Het gaat om een zachte grijze kleurnuance.  

 

Stap 6 Breng de Mascara aan , voor een intense look zorg je ook dat de onderwimpers goed worden 

aangezet.  

 

Stap 7 Fixeer met settingpowder of fixatiespray, dit is belangrijk zodat de producten niet gaan 

uitlopen vanuit de  boven en onderwimperrand. Je doet dit door de poeder op te nemen met een 

wattenschijfje of puf , deze dubbel te vouwen en tegen de boven en onderwimperrand aan te 

drukken.  

 

Voor een “”zachtere look “  adviseer ik om een bruin potlood te gebruiken ipv zwart , de techniek 

blijft hetzelfde alleen gebruik je nu de kleuren bruin en Taupe oogschaduw . Maak het daarna af 

met een mooie bruine Mascara.  

 

 


