Tekst Tecilla nebig

Wimpers
voor
beginners
Tips en tricks!

Je wimpers vallen uit, de sprekende
blik uit je ogen vervaagt doordat die
mooie donkere sprietjes er niet meer
zijn. Vond zelf net dat ik een ‘blote
billen’ gezicht kreeg. De zoektocht naar
de juiste wimpers en ook de lijm was
een drama. Ik wist niet dat het bestond,
maar je kan dus ook nog allergisch zijn
voor wimperlijm! De frustraties voor de
spiegel lopen hoog op omdat je niet
weet hoe je dit gaat ﬁxen. Daar sta je
dan met je kunstwimpers in een pakje,
geen idee of je de goede wimpers
hebt gekocht, geen idee of je de juiste
lijm hebt en al helemaal geen idee
hoe je die dingen überhaupt boven
je ogen geplakt krijgt. Ik hoop dat ik
jullie bij jullie zoektocht een beetje kan
helpen. Voor mij is wimpers plakken nu
hetzelfde als aankleden.
keuze wimperlijm
• Het kan zijn dat je gevoelige
oogleden hebt en dus bijvoorbeeld
allergisch bent voor de latex in de lijm.
Je oogleden zetten op, het prikt en het
brandt. Test de lijm op je arm of hand,
laat het dan een paar uur zitten en kijk
hoe je huid reageert.
• Donkere lijm of transparant (wit)?
Als je net begint met het plakken van
wimpers kan het makkelijker zijn om de
transparante (witte) lijm te kiezen. De
lijm is dus wit en zo zie je precies op
de rand van je wimpers waar je de lijm
aangebracht hebt. Het voordeel van
de donkere wimperlijm is dat het een

Foto via denicedenice.tumblr.com

28

AlopeciaMagazine 2016def4.indd 28

26-09-16 16:59

Foto brian walker via trendhunter.com

wimpers plakken - stap voor stap
1. Haal de wimpers voorzichtig uit het pakje. Soms zit het
hele stripje vastgeplakt aan het bakje. Wanneer je de strip
er te snel aftrekt, trek je de vorm uit het model van de
wimpers en kun je deze vervolgens moeilijker opplakken.
2. Mochten de wimpers te breed zijn voor je oog, knip
er dan een stukje af; doe dit aan de korte kant van de
wimpers en blijf ondertussen controleren door steeds te
passen bij je oog, zodat je er niet teveel afknipt.
3. Breng op de rand van de wimpers een dun laagje lijm aan.
4. Laat de lijm ongeveer 30 seconden droger, liever wat
langer dan te kort. Wimpers opplakken met te natte lijm
gaat nooit werken en laten dan weer los.
5. Je kunt er voor kiezen om eyeliner te gebruiken
waardoor je de rand van de wimpers minder goed ziet.
Wanneer dit je keuze is, breng dan eerst al een randje
eyeliner op je oogleden vóórdat je de wimpers opplakt.
6. Bij het plakken van de wimpers moet je met de bolling
van je oog mee plakken. Plak het middelste gedeelte

voller eﬀect geeft en het idee van een
eyeliner heeft.
• De meeste lijm die bij de kunstwimpers geleverd wordt is van slechte
kwaliteit of al uitgedroogd. Koop dus
zelf andere lijm om het wimpers plakken
zo goed mogelijk uit te proberen.

eerst lichtjes vast en vervolgens de zijkanten. Wanneer je
aan één zijkant begint kan het zijn dat de wimpers aan de
andere zijkant niet mooi omhoog zullen staan. Vervolgens
kun je de wimpers wat harder op je ooglid drukken en
voilà ze zitten vast! Ook kun je je ooglid iets strakker
trekken als je dit makkelijker vindt. Trek je ooglid niet te
strak dit veranderd de bolling van je oog en zo komen de
wimpers uiteindelijk scheef te zitten.

keuze kunstwimpers
• Er zijn kunstwimpers van echt haar
of van plastic. De wimpers van echt
haar zien er natuurlijker uit en gaan
langer mee, maar zijn ook prijziger dan
kunstwimpers van plastic.
• Je hebt wimpers die bij elkaar
bevestigd zitten aan 1 strip, zodat je
ze tegelijk op kan plakken of je kunt
kiezen voor losse plukjes wimpers die je
apart van elkaar op moet plakken. Voor
beginners adviseer ik het eerste.
• Als je voor één van de eerste keren
wimpers gaat kopen, wil je waarschijnlijk
dat ze nog niet te veel opvallen. Kies
dan voor natuurlijke kunstwimpers.
Deze kun je herkennen aan de lengte
van de wimpers en of ze van lang
naar kort lopen. Wanneer ze allemaal
dezelfde lengte hebben komt dit al een
stuk onnatuurlijker over.
• Net zoals bij de keuze van de wimperlijm is de keuze van de wimpers bepalend hoe vaak de wimpers opnieuw gebruikt kunnen worden. Bij goedkopere
wimpers laten de haren sneller los, ook
hebben de goedkopere wimpers vaak
een dikkere plastic rand en zijn hierdoor
dus moeilijker aan te brengen.

7. De ene dag lukt het beter dan de andere dag. Mocht je
de wimpers wat schuin hebben geplakt, dus bijvoorbeeld
niet helemaal in het randje van de eyeliner. Trek je ooglid
dan ietsjes strak en teken het randje wat bij.
wIMpers VerwIJderen
1. Haal de wimpers uiterst voorzichtig en langzaam van
je ooglid af, zo blijven de wimpers het mooist en trek je je
ooglid niet kapot door de lijm.
2. Trek de dikkere stukjes lijm die nog op de rand van de
kunstwimpers zitten, er na gebruik elke keer voorzichtig
af, dit om te zorgen dat je de wimpers vaker opnieuw kunt
gebruiken.
3. Mocht je elke dag kunstwimpers gebruiken, zorg dan
extra goed voor je oogleden; verwijder je make up elke
avond en smeer bijvoorbeeld ’s nachts een kalmerend
zalfje op je oogleden.

TIps
• Breng wat extra lijm aan het uiteinde van de
wimperrand, zo is het uiteinde niet zo scherp.

• Heb je maar een klein tasje en wil je wel wimperlijm
meenemen? Neem dan als nood de lijm mee die met de
wimpers is meegeleverd, samen met een tandenstoker of
pincet.

• Wil je een natuurlijker en/of warrigere look van je
wimpers, breng dan wat mascara aan op je wimpers nadat
je ze opgeplakt heb.

• Plak de wimpers niet te dicht aan de binnenkant van je
oogleden, dit gaat irriteren bij het knipperen van je ogen.
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