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Kleine meisjes worden groot.

Gisteren nog, was ik bezig 

met het verjagen van spoken 

vanonder haar bed.

Vandaag schrijf ik een 

voorwoord(je) voor haar boek.

Door de verwondering ont-

breekt bijna de bewondering.

Ik kijk alvast reikhalzend 

uit naar de verrassingen 

van morgen.

Pap

voorwoord

van morgen.

‘i t’s    n o t    h o w    g o o d    y o u    a r e .  

 I t’s  h o w  g o o d  y o u  wa n t  t o  b e !’
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dankwoord

HAPPINESS IS…   
Je dromen nastreven. Héérlijk toch! Een boek schrij-
ven – Dit boek! Happy nails – en het allerbelangrijkste: 
dit gevoel te mogen delen met mensen die je blijven 
motiveren en steunen in wat je doet. That’s what makes 
me the happiest!

Paulien (Lannoo), ik heb een nieuw en vooral verrassend 
hoofdstuk met je mogen schrijven. Het zal je dus niet 
verwonderen dat er niet veel woorden zijn die omschrijven 
hoe ik me heb gevoeld vanaf dat ene moment op café 
(waar onze passies elkaar hebben ontmoet), tot nu, ‘de 
fi nish’. Yippy ja jee, kei cool, de waanzin! Ik had een droom. 
Jij hebt er in geloofd. Samen hebben we hier, met nét geen 
bloed, ontzettend veel zweet (hittegolf) en tranen (dat ook 
ja), aan gewerkt. ‘Danku’ – daar waar een dankwoord voor 
dient, kom jij op de eerste plaats!

sam e n    m et...
Katrien (lay-out). Al sinds ik je voor de eerste keer zag, wist ik: 
dit avontuur wordt geweldig!
En ik had gelijk. Jouw gastvrijheid, warmte, lieve woorden, 
creatieve spirit en liefde voor glitters: daar ben ik eeuwig 
dankbaar voor. Jij gaf niet enkel jouw (lees: onze) touch 
aan dit boek, je zorgde tegelijkertijd voor dat tikkeltje ‘ma-
gie’, waar ook...

Debbie (make up). Als ik één quote mocht kiezen die het 
best bij jou past, dan is het deze: True beauty comes from a 
loving heart. En dat je mij hebt doen ‘shinen’ – of zoals ik het 
zou zeggen, ‘sparklen’ – daar bestaat geen twijfel over!

LA D I ES   TO G ET H ER   W E    N A I LE D    I T!    x 
Mama, papa, Robin, jullie weten ondertussen dat dromen 
gepaard gaat met serieus vallen, en altijd weer opstaan. Als 
er iets is wat me altijd recht houdt, is het jullie onvoorwaar-
delijke steun en motivatie. Maar ook mammie en pappie 
(grootouders). Ik ‘hoop’ of beter gezegd, ik ‘weet’ dat 
desondanks alle hindernissen, jullie trots kunnen zijn. En niet 
te vergeten: mijn lieve mams. Kon je dit maar meemaken! 
Jullie leren me niet enkel creatief te zijn, jullie geven me 
bovendien ook de ruimte om mezelf te zijn. ‘The best is yet 
to come’, maar dit moment zit voor altijd in mijn hart en ik 
draag het dan ook zonder twijfel op aan jullie. 

Mijn hondjes: Bonbon en Babelutte. PAWS UP!

Mijn lieve vriendinnnen: Aude, Chloe, Thais, Froe, Liesbeth, 
Freya, Cindy, Petra, Lynne, Carole, Vero, (ook jij Matthias!) en 
zoveel anderen... Your cheers did all the work!

Maar vooral jij Aude: jouw dagelijkse berichtjes en de daar-
bij horende icoontjes (roze hartjes en vuistjes ;) ) deden me 
doorzetten. Omdat woorden tekortschieten heb ik speciaal 
voor (en rond) jou een thema uitgewerkt. Een zacht karak-
ter, met een vrolijk accent = jij! 

Je bent even mysterieus als de ‘halve maantjes’ manicure op 
blz 36. Dank u – dit is voor jou!

Chloe, je was er niet enkel voor mij als een vriendin, maar je 
hebt me ook letterlijk opgevangen tijdens de meest span-
nende periode in m’n leven. En al miste ik m’n creatieve plek, 
jij deed er alles aan om me die toch te bezorgen. Voor jouw 
vrolijk en pittig karakter, en vooral omwille van dit zeldzame 
gebaar, schreef ik ‘pimpen met glitters’ voor je. Want samen 
maakten we er iets ‘schitterend’ van.

i k   ko est er   j u ll i e   vr i e n d s c h a p.
Laurens en Janique (Euforie): bij een geweldige winkel horen 
geweldige kleren. Dat spreekt voor zich. Maar wat voor mij 
deze samenwerking zo speciaal maakte, waren jullie: de 
geweldige mensen!

Yassmine (Client Latem): ik mag je dan altijd ‘carte blanche’ 
geven, je tovert altijd de meest verrassende look - of het nu 
paars, roze of simpelweg blond is – op mijn hoofd. Mijn haar 
en you = rock!

Lieve Timo: wat houd ik ervan om samen te werken met 
creatieve mensen. Ieder z’n ding of ‘stiel’ zeg ik wel eens. 
En dat heb jij bewezen met deze geweldige website: www.
glamatheart.com ! Super thanks!

Delphine (Beauty Queen): wat eerst een droomplekje was 
waar ik mijn OPI nagellakken en andere tools kwam kopen, is 
nu uitgegroeid tot een verrassende vriendschap. Dat er nog 
meer van die verrassingen mogen komen!

Sofi e, Christel en mijn lieve collega’s: dat ik mijn creativiteit 
dagelijks met jullie mag delen, is nog maar het begin. Ook ik 
leer (nog) elke dag bij, and I love it!
Dankjewel om jullie kennis en passie met mij te delen. Jullie 
‘geloof’ in mijn droom bracht me al ver, en hopelijk mag het 
nog avontuurlijker worden!

Katy Perry voor haar vrolijke deuntjes.

j u ll i e!
Elke dag opnieuw mag ik zijn wie ik ben. Elke dag opnieuw 
deel ik mijn creativiteit met jullie en krijg ik zoveel moois 
terug. Jullie warmte, lieve woorden en inspiratie zijn de kers 
op deze (droom)taart. En daarom ben ik elke dag opnieuw 
zo dankbaar.

What makes you happy...? Het lakken van jouw nagels? Ga 
dan nagels lakken!
Doe vooral waar je zin in hebt, want...

‘N A I L   ART   D O ES N’T    N EE D    TO    B E    P ER F ECT,    I T 
J U ST    N EE D S   TO    B E    YO U!’
Love, always.
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“Ik hou van de kleine 

dingen in het leven: 

minipaardjes, sneakers, 

koekjes bakken, véél 

glitter en nagels lak-

ken in een knallende 

kleur – en als het even 

kan: liefst elke nagel 

in een andere kleur!”



IK BEN ELFI, 28 JAAR EN 

AFKOMSTIG UIT ANTWERPEN.
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Als klein meisje gingen ik, mijn ouders en mijn 

broer elke zomer op vakantie naar ‘de zee’. Toen 

ik een jaar of 12 was, nog voor er sprake was van 

‘zomerliefjes’, keek ik vooral uit naar de avond-

markt. Welgeteld één kraam deed mijn meisjes-

hart sneller slaan. Dat ene kraam met allemaal 

(toen nog onbekende) nagellakjes in verschillen-

de kleuren, netjes in rijen van vier opgestapeld. 

Héérlijk was het om naar al die kleurtjes te kijken. 

En daar bleef het niet bij, want elk jaar mocht ik 

ook een aantal nieuwe flesjes nagellak uitkie-

zen. Zo ontstond mijn allereerste – toch al grote 

– collectie. Mijn favorieten waren donkerblauw, 

fluogroen, geel en pastelpaars. Mijn mama heeft 

zelfs nu nog een aantal van die lakjes bewaard.

“Onlangs betrapte ik haar met dat 

ene paarse pastelkleurtje op haar 

nagels. Wat had ik toen zin om haar 

dit boek te geven waarin zou staan 

dat nagellak, afhankelijk van de 

kwaliteit, ongeveer twee jaar houd-

baar is.”

Of wat langer… Een goede nagellak 
herken je aan de textuur. En is de 
kleur niet meer mooi egaal en hebben 
de verschillende vloeistoffen zich 
gescheiden, dan gebruik je de 
nagellak beter niet meer.

-TIP-
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Nail art is superleuk om te doen, hartstikke hip 

én helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Je na-

gels versieren: met de juiste tools, tips en tricks 

en vooral een flinke portie creativiteit heb je het 

zo voor elkaar… wedden?

Wanneer je dit boek in je handen hebt, wil dat 

zeggen dat je de eerste stap al hebt durven te 

zetten. Well done! Begin bij het begin. Bereid 

je goed voor. Ga op ontdekking, doe inspiratie 

op en start eenvoudig. Kies met welk materiaal 

je aan de slag wilt gaan en zorg dat je een 

comfortabel plekje (voldoende ruimte) hebt 

om je handen uit de mouwen te steken (zie 

materiaal blz. 14).

Voor wie wel nail art wil toepassen, maar het 

(nog) niet goed kan, zijn er een heleboel kant-

en-klare oplossingen. 

wat is 
nail art?

Nagelstickers bijvoorbeeld. Die zijn eenvoudig aan 

te brengen en zonder veel moeite heb je in een 

paar stappen een prachtig paar handen (zie  

blz. 68). Ook bestaan er een heleboel soorten  

nagellak – zoals ‘textuurlak’ , een matte topcoat 

en glitters – die jouw nagels onmiddellijk omtove-

ren tot unieke exemplaren.

Maar voor wie ‘all the way’ durft te gaan, kan 

het echte werk nu beginnen. Laat je inspireren 

door alle thema’s in dit boek. De vele tips & tricks 

helpen je daar een handje bij. Kies je favoriete 

kleuren en zoek vooral uit wat jij nu net zo leuk 

vindt. Maak iets persoonlijks van je ontwerp. En 

lukt het je nog niet zo goed? Trommel dan wat 

vriendinnen op en lak elkaars nagels.

WAT IS NAIL ART? 
NAIL ART IS FUN!
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wat is 
nail art?

Anatomie van de nagel
VIJF KEER HANDIG OM TE WETEN!

VOOR IEDER WAT WILS!

De nagelplaat of 
nagel.

De nagelriem: de basis (verbin-

tenis) waaruit de nagel groeit. 

Het gevoelige gedeelte tussen 

de nagelplaat en de huid van 

je vinger.

Het nagelbed: de huid 

achter de nagel, waarin de 

nagelplaat zich bevindt.

De nageltip: de bovenkant van de 

nagel, het gedeelte dat boven de vinger 

uitsteekt.

De lunula: het doorzich-

tige gedeelte onderaan 

de nagel in de vorm 

van een halve cirkel. De 

naam zegt het zelf: ‘half 

maantje’.

De nageltip

nagelvormen
Ronde nagel: de 

meest natuurlijke 

look, geschikt voor 

korte nagels.

Ovale nagel: deze 

elegante look past 

echt bij iedereen!

Squoval: (tussen vier-

kant en ovaal): een 

vierkante nagel met 

zachtere randen dan 

een echte vierkante. 

Net als de ronde nagel 

past deze vorm bij 

iedere hand.

Vierkante nagel: 
heb je korte 

nagels, ga dan 

voor vierkant. 

Geschikt voor 

korte, gevoelige 

en breekbare 

nagels, zie tip.

Puntige nagel: voor 

een instant ver-

lenging van elke 

vinger!

Denk goed na over welke vorm je jouw 
nagels wilt geven. Een vierkante vorm is erg 
geschikt voor korte nagels. Ook als je last 
hebt van gevoelige en breekbare nagels, is een 
vierkant vaak de beste keuze. Hou je toch 
meer van een natuurlijke look, vijl ze dan 
rond. Kortom: korte nagels gaan hand in hand 
met beide vormen. Heb je lange nagels en kies 
je voor ovaal, waarbij je de zijkanten van je 
nagels meevijlt, wees dan extra voorzichtig bij 
alles wat je doet. Deze vorm mag dan elegant 
zijn, het maakt je nagels tegelijk erg kwets-
baar. De keuze ligt helemaal bij jou!

-TIP-

Vingernagels groeien drie keer 
zo snel als teennagels en 
mannennagels groeien sneller 
dan vrouwennagels.

-weetje-
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Base coat
Dit is een basislak voor natuurlijke nagels die voor 

een betere hechting zorgt en ook het verkleuren 

van de nagel voorkomt.

Top coat
Deze laag zorgt voor de bescherming van de 

nagellak en geeft bovendien extra glans aan je 

ontwerp. Voor fans van nail art is een sneldrogende 

top coat echt een must!

Nagellak
Tegenwoordig heb je nagellak in zo veel verschil-

lende kleuren dat kiezen echt moeilijk wordt! De 

gekleurde lak dient om je nagels mee te versieren 

en helpt ze ook nog eens te versterken.

Glitternagellak
Glitters in een flesje. Iedereen hoort op z’n minst 

één flesje glitternagellak te hebben. Heb je een (te) 

felle kleur op je nagels? Doe er een laagje glitters 

overheen en je geeft je nagels meteen een nieuwe 

look!

Watjes en wattenstaafjes
Deze zijn handig om nagellak of restjes lak mee te 

verwijderen. Ze kunnen ook dienen om te corrige-

ren, al raad ik je aan om daar een penseel en wat 

nagellakremover voor te gebruiken. Een must have 

om randjes mee te verwijderen of kleine correcties 

uit te voeren is een correctorpen – superhandig!

Dotting pen
Deze pen, met langs beide kanten een metalen 

bolletje, is heel handig om leuke nail art mee te ma-

ken! Hartjes, bloemetjes en elk figuurtje dat je maar 

kunt bedenken, zet je op je nagels met behulp van 

deze pen.

Striper nagellak
Een flesje nagellak met een erg dun penseeltje of 

‘striper’. Hiermee kun je uiterst fijne lijnen trekken. 

Sommige exemplaren hebben ook een dun nail 

art pennetje aan de bovenkant zitten. De ideale 

tool dus om je nagels mee te pimpen!

Nail art pen
Een pen waarmee je kunt schrijven, maar dan 

op je nagels: niet met inkt, maar met nagellak! Je 

vindt tegenwoordig nail art pennen in verschillende 

kleuren, zelfs in neon.

Penselen
Wist je dat je beide kanten van een penseel kunt 

gebruiken? De ene kant dient als dotting tool, de 

andere om je nagels mee te bewerken. Verzamel 

een aantal penselen in verschillende formaten en 

probeer ze uit. Zo zie je al snel wat werkt en met 

welk materiaal je het leukste effect bekomt.

Make-upmateriaal
Maak gerust gebruik van verschillende soorten 

materiaal, zoals oogschaduwborsteltjes en make-

upsponsjes. In een handomdraai tover je een te 

gek ontwerp op jouw nagels.

‘I k    k a n    n i e t    z o n d e r    m i j n    n a i l    a r t 

p e n n e n    va n    P r o n a i l s .    I k    g e b r u i k   

z e    a lt i j d    w e e r    o p n i e u w    v o o r    d e 

f i j n s t e    d e ta i l s .    E n    h e t    l e u k s t e    i s : 

j e    k u n t    e r    e c h t    a l l e    k a n t e n    m e e 

u i t ! ’’

nail art tools
HANDIG OM TE WETEN…

 

WOW!

echt belangrijk!
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Nagellakremover
Hiermee verwijder je de nagellak van je nagels. 

Er bestaan verschillende soorten: met of zonder 

aceton. Zonder aceton is simpelweg beter voor je 

nagels, maar om glitters en textuurlak te verwij-

deren, kun je wel wat extra hulp gebruiken en is 

aceton erg handig!

Nageldecoratie
Studs, steentjes, stickers… ze hebben maar één 

doel en dat is je nagels te doen schitteren!

Bokkenpootje
Een tool waarmee je je nagelriemen naar achteren 

kunt duwen en eventuele dode huidcellen of kleine 

velletjes van je nagels kunt wegschrapen.

Nagelriemknipper
Hiermee haal je dan weer de overtollige velletjes 

of het teveel aan nagelriemen voorzichtig weg. 

Behandel je nagelriemen met zorg en wees altijd 

voorzichtig!

Extra’s
Houd altijd wat tandenstokers, een schaar, 

plakband, een flesje nagellijm, aluminium- en 

huishoudfolie... bij de hand. Zelfs een oude tanden-

borstel kan nog van pas komen als het op nail art 

aankomt!

Nagelriemolie
Deze olie verzorgt niet alleen je 

nagels, maar voedt en verzacht 

ook nog eens je nagelriemen.

Vijl
Een handige tool om je nagels in de gewenste 

vorm te vijlen.

Sneldrogende hulpmiddeltjes
Hiermee wordt de droogtijd van je nagellak  

opmerkelijk verkort.

‘Mijn favoriet? 

De RapiDry spray 

(OPI): aanbrengen 

op de nagel door tussen de 

verschillende nail art-  

lagen door te sprayen en  

je kunt binnen de paar  

minuten weer verder met je 

ontwerp! Ik kan echt niet 

meer zonder!’

WOW!



Zelf een dotting pen maken
DE PUNTJES OP DE NAGELS ZETTEN…

Je kunt het misschien al raden… Een dotting pen is een handige tool 

waarmee je kleine stipjes op je nagels kunt zetten. Een échte must have 

dus voor al wie fan is van nail art. En wie nog geen dotting pen in 

haar bezit heeft, volgt gewoon deze stappen:

Neem een haarspeldje, buig het 

speldje helemaal open en dip 

ten slotte het uiteinde in de lak. 

Easy!

Heb je thuis nog wat naalden en 

kopspelden liggen, kies er dan 

een aantal met verschillende 

uiteinden en ga ermee aan de 

slag. Zo kun je ook meteen een 

leuk patroon van kleine tot grote 

stippen creeren.

Voor meer grip en balans, pin je 

een kopspeld vast in de ach-

terkant van een potlood met 

gommetje. Zorg ervoor dat je de 

kopspeld goed recht in het gom-

metje steekt.

ha p p y  na i l s  - Elfi14 

dip + 
dot



Ook erg handig zijn make-upbor-

stels en verfkwasten: draai ze ge-

woon om en je bent vertrokken...

Heb je nog een lege balpen liggen, 

dan kun je daar ook mee gaan 

dotten. Zit er nog inkt in je pen, 

ook geen probleem. Zo gaat jouw 

balpen voortaan door het leven 

als dotting tool.

Nog een simpel trucje dat hoogst-

waarschijnlijk iedereen kent: 

werken met  tandenstokers of 

satéprikkers. Hiermee maak je 

kleine stippen. Wil je toch een 

grotere stip? Houd je prikker 

dan wat langer in de nagellak en 

je ziet meteen het resultaat!

Er zijn een heleboel mogelijkheden om creatief mee aan de 

slag te gaan, maar het mooiste resultaat krijg je nog altijd 

met behulp van een echte dotting pen! Altijd handig dus 

om er eentje bij de hand te hebben. Ze zijn verkrijgbaar 

online of in een hobbywinkel.

Ben je er klaar voor? Dip het 

bolletje van je zelfgemaakte dotting pen in je favoriete kleur 

nagellak en dep de overtollige lak op een stuk papier. Plaats de 

pen voorzichtig op je nagel en werk zo verder, stip per stip.

Alvorens je gaat dippen en 
stippen, oefen je best een paar 
keer op een stuk papier. Zo 
krijg je straks de perfecte 
‘dot’ op je nagel.

-TIP-

‘D o t t i n g    t o o l s    z i j n    n i e t    a l l e e n 

i d e a l e    h u l p m i d d e l e n    o m    k l e i n e    o f 

g r o t e r e    s t i pj e s    o p    j e    n a g e l s    a a n   

t e    b r e n g e n ,    m a a r    o o k    o m    e r   

s t e e n tj e s    e n    a n d e r e    k l e i n e  

 n a i l    a r t  f i g u r e n    o p    t e    p l a k k e n .   

M u s t    h av e !’

ha p p y  na i l s  - Elfi

dip + 
dot

Onmisbaar in je nail 

art kit!

1 5
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dolly 
dots
STIP PER STIP (STAP PER 

STAP)… Nog nooit was 

nail art zo gemakkelijk!

D
O

LL
Y
 D

O
TS

NODIG:

- base coat

- nagellak

- een dotting tool

- matte top coat (zie tip)

ZO GA JE TE WERK:

Start met het aanbrengen van een base coat en lak nadien al je nagels 

in een kleur. Kies enkele van je favoriete kleuren nagellak, in pastel of felle 

tinten, en plaats telkens een rijtje of willekeurig wat stippen. Dip hiervoor 

je dotting pen, kopspeld of andere tool in de nagellak en stempel telkens 

zachtjes een ‘stip’ op de nagel. Je eerste stappen in nail art zijn gezet, en 

je merkt het: stippen zetten = fun!

Lak je nagels met een donkere of 
witte basis. Breng wat gekleurde 
stippen aan en werk af met een 
matte top coat voor een verras-
sende ‘matte fi nish’ look.

-TIP-

‘D o t s    z i j n    d e    b a s i s    v o o r    e e n    g o e d e 

n a i l    a r t .    Va n    h e t    b e t e r e    s t i p p e n -

w e r k    t o t    e e n    l i e f    b e e r tj e . 

A l l e s    i s    m o g e l i j k !  ’

Heb je geen dotting pen? 

Maak er dan zelf een! 

Kijk snel op blz. 18
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D
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IN 1 2 3 
GESTIPT!

VAN BLOEMETJES TOT HARTJES EN 

ZELFS SCHATTIGE SNORREN: met 

een dotting pen en een goede 

basis creëer je gewoon met een 

aantal stippen al iets leuks.

Hartjes
Teken twee kleine bolletjes in het midden van je 

nagel. Trek met een tandenstoker of dotting pen 

de buitenste lijnen aan de linker- en rechterkant 

voorzichtig wat naar beneden. Vul het hartje in met 

wat resterende of extra lak. Wedden dat je hart hier 

sneller van gaat slaan?

Snorren
Teken twee stippen vlak naast elkaar. Vertrek met 

een tandenstoker of dotting pen van de onderkant 

van je stip en teken een halve cirkel naar rechts. 

Vertrek nu vanuit de bovenste hoek van de stip. 

Doe dit opnieuw zodat je lijn wat dikker wordt. Doe 

hetzelfde aan de linkerkant.

Flower power
Teken een grote gele stip in het midden van je na-

gel. Plaats er een aantal kleine witte stippen in een 

cirkel omheen zodat de gele stip in het midden 

komt te staan. Trek met een 

tandenstoker kleine streepjes 

in elke stip, zo lijken het 

net echte bloem-

blaadjes. That’s it! Heb je deze techniek eenmaal onder de 
knie, dan kun je de leukste designs op je 
nagels tekenen. Oogjes bijvoorbeeld. Plaats 
hiervoor een grote zwarte bol. Teken 
daarin een kleinere witte stip. Plaats, om 
het geheel compleet te maken, nog een 
kleiner stipje in het witte gedeelte. Door 
dit te doen krijg je ook meer diepte.

-TIP-

Nu is het aan jou! 
Experimenteer! 

dolly 
dots
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half moon 
manicure
POPULAIR SINDS 1930 en nog steeds hip, die halve 

maantjes! Het is een van de meest klassieke nail 

art trends waarmee je eindeloos kunt variëren: 

onderaan, bovenaan, of waarom niet allebei, met 

glitter of knallende fluo. Ga voor een retrolook!

H
A

LF
 M

O
O

N
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Kleef een ringsticker onderaan de nagel en lak de bovenkant in een 

andere kleur. 

Verwijder de sticker in één 

beweging en laat opnieuw 

drogen. Breng een top coat 

aan.

1 2 3

NODIG:

- base coat

- ringstickers

- 2 contrasterende kleuren nagellak

- glitternagellak

- top coat

ZO GA JE TE WERK:

Breng een base coat aan. Lak dan een kleur over de hele 

nagel en laat goed drogen. De basislaag moet echt kurk-

droog zijn voor je begint aan je ontwerp.

Half moon

Kleef een ringsticker bovenaan de nagel en lak boven de sticker de tip 

van de nagel in een felle kleur. Verwijder dan het ringetje en laat je 

nagels goed drogen. Het is ook leuk om enkel de tip in een kleurtje te 

lakken en de rest van de nagel ongelakt te laten. Breng wel steeds een 

base coat aan en werk af met een glanzende top coat.

1 2

French

Kies zelf de grootte van je 

maantje voor een origineel 

ontwerp.



Tegenwoordig kun je ook french-stickers 
kopen. Erg handig, maar wie al goed geoefend 
heeft, doet dit gewoon uit de losse pols. 
Wie denkt het te kunnen ‘zonder’ nagelstic-
kers, kan gebruikmaken van een striper 
nagellak of gewone nagellak. Probeer deze 
halve ronde in één beweging uit te voeren. 
<< Zie tip op blz. 84 (wedding nails).

-TIP-

Fan van glitter? Lak je nagels in een donkere 

of pastelachtige kleur en werk af met een glit-

termaantje. 

Wil je eens wat anders? Lak je nagels dan in 

een nude-kleur en teken met een pastelkleur 

een halve cirkel langs de rechterbinnenkant 

van je nagel. 

Glitter moon Zijdelingse half moon

Zo 
mooi

!

Verrassend 
leuk!

H
A

LF
 M

O
O

N
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Lak je nagels in een kleur. Plaats met een 

dotting tool kleine stippen in de vorm van een 

halve maan. 

Geef je nagels een laag base coat en laat deze 

goed drogen. Lak hierover een kleur naar keuze, 

maar laat je maantje ‘transparant’ (base coat).

Stippelmaantje Transparante half 
moon

Lief

Lak je nagels in een neutrale kleur. Lak de bo-

venkant in een donkere kleur en werk de rand 

af met een aantal studs (of steentjes). 

Zorg dat je nagel goed ontvet is en plaats de 

nagelsticker over de nagel. Maak nu een halve 

maan onderaan en lak mooi tot achteraan. 

Half moon met 
studs

Half moon met nagel-
sticker

Lekker stoer!
Origineel!

Basis



stripes
ALLEMAAL STREEPJES! In een aantal stappen heb je deze nail 

art zo gestreept! Of je nu gaat voor een simpel streepjes-

ontwerp, of je wilt uitpakken met een origineel design, de 

(streepjes)code zegt: begin bij het begin.

NODIG:

- base coat

- nagellak

- nagellak stripers

- plakband

- extra: striping tape (of 

stickers)

- top coat

ZO GA JE TE WERK:

Breng een base coat aan op je tien nagels. 

Klaar? Start met het lakken van je pink in een witte 

of lichte kleur. Met een andere kleur lak (of striper 

nagellak) trek je fi jne strepen. Start met een streep 

in het midden en werk verder naar buiten toe door 

links en rechts ook een streep te trekken. 

Simpel, toch?

S
TR

IP
ES

Heb je het liever wat speelser? Lak je nagels 

dan met glitternagellak. Trek met het borstel-

tje van je lak een dikke streep in het midden 

van de nagel. Plaats langs beide kanten van 

de gekleurde lak een fijne zwarte streep als 

afwerking.

Speelse strepen

Heb je het liever wat speelser? Lak je nagels 

5 x inspiratie!

ha p p y  na i l s  - Elfi2 2 

‘A l l e m a a l     s t r e p e n     e n     t o c h     z o    

v e r s c h i l l e n d .     K i e s     v o o r     e e n    

o n t w e r p     d at     pa s t     b i j     j o u w    

p e r s o o n l i j k h e i d ! ”’

- nagellak stripers

ZO GA JE TE WERK:

Breng een base coat aan op je tien nagels. 

Klaar? Start met het lakken van je pink in een witte 

of lichte kleur. Met een andere kleur lak (of striper 

nagellak) trek je fi jne strepen. Start met een streep 

in het midden en werk verder naar buiten toe door 
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Voor dit effect begin je met het lakken van de nagel 

in een lichte kleur. Kies drie tot vier varianten van 

eenzelfde kleur. Plaats een dikke streep in een iets 

donkerder kleur. Trek telkens een fijnere streep, ga 

zo door naar de buitenkant van de nagel en eindig 

met de donkerste kleur.

Een heel origineel patroon. Neem een 

stukje plakband en houd dit goed 

strak. Ga aan de slag met gekleurde 

nagellak en lak een aantal strepen. 

Laat goed drogen. Wanneer alles goed 

is opgedroogd, neem dan een sier- of 

kartelschaar en knip kleine stroken 

van stroken plakband. Deze kleven 

nog steeds en je kunt ze makkelijk 

aanbrengen op de nagel. Zet er een top 

coat overheen en je hebt een met glans 

geslaagde nail art!

Ombre-effect Streepjespatroon

Voor dit effect begin je met het lakken van de nagel Een heel origineel patroon. Neem een 

Wie nog een stapje verder durft te gaan, kiest voor 

een gevlochten exemplaar: in no time heb je het voor 

elkaar! Lak de nagel eerst in een basiskleur. Kies 

twee extra kleuren. Met de ene kleur trek je een 

eerste schuine streep over de nagelplaat. Doe dit ook 

voor de andere kant met de tweede kleur. Ga zo door 

tot bovenaan en klaar is je vlechtwerk!

Vlechtwerk

Wie nog een stapje verder durft te gaan, kiest voor 

ha p p y  na i l s  - Elfi
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ombre

OMBRE = IN ELKAAR OVERGAANDE KLEURSCHAKERINGEN 

(VAN LICHT NAAR DONKER) 

Dit is niet alleen een heel populaire trend, maar 

ook een geweldig leuke techniek.

D
R
IE

M
A

A
L 

O
M
B
R
E!

 h i p ,     h i p p e r ,     h i p s t !

01
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NODIG:

- base coat 

- 5 kleuren nagellak (variaties)

- top coat

ZO GA JE TE WERK:

Kies vijf kleuren van licht naar donker. Start eerst met een 

base coat. Begin bij je pink (in de lichtste kleur) en ga zo 

naar je duim (donkerste kleur). Gemakkelijk en toch erg 

trendy!

Neem een kijkje in je collectie nagellak en 
zoek uit van welke kleur je de meeste fles-
jes hebt. Misschien wel je lievelingskleur 
blauw? Zoek nu vijf verschillende tinten 
blauw van donker naar licht. Gevonden? 
Meer heb je eigenlijk niet nodig..

-TIP-

 h i p ,     h i p p e r ,     h i p s t !

01Ombre op één hand / van licht naar donker
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NODIG:

- base coat

- witte nagellak

- een make-upsponsje

- top coat

ZO GA JE TE WERK:

Geef, na het aanbrengen van een base coat, je nagels twee 

dunne lagen witte lak. De basis zit er nu op! Neem ondertus-

sen een stukje make-upspons en lak hierop twee tot drie 

kleuren nagellak naast elkaar. Kies kleuren die bij elkaar 

passen en laat ze in elkaar overlopen. Let op: lakken doe je 

het best op de vlakke kant van je make-upsponsje, zo krijg 

je het mooiste resultaat! Neem het stukje spons tussen je 

vingers en breng het in een draaiende beweging (van links 

naar rechts) op je nagel aan. Breng opnieuw wat lak aan en 

herhaal deze stap nog een keer tot het gewenste resultaat.

D
R
IE

M
A

A
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O
M
B
R
E!

02Laagjes ombre (2 tot 3 lagen)

voor een perfect resultaat 

kun je altijd wat bijwer-

ken met een borsteltje en 

opnieuw gaan deppen...
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Wanneer je nagellak hebt aangebracht op 
het sponsje, wacht dan niet te lang om 
hem aan te brengen op de nagel. Zo voor-
kom je dat de ombre uitdroogt en aan het 
sponsje blijft kleven.

-TIP-

1 2 3

‘E r     b e s ta a n     h e e l     wat      v e r s c h i l l e n -

d e     m e t h o d e s     v o o r     h e t     a a n b r e n g e n    

va n     o m b r e     o p     d e     n a g e l s .     D e z e    

t e c h n i e k     w e r k t    e c h t ! ”’

sunset

Herhaal deze stap 

tot het gewenste 
resultaat.
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NODIG:

- base coat

- nagellak

- glitternagellak

- top coat

ZO GA JE TE WERK:

Breng een base coat aan en laat deze eerst goed drogen. 

Lak daarna alle tien nagels in een kleur naar keuze. Zwart, 

nude- en pasteltinten zijn de perfecte basis voor een glitter 

ombre. Breng een druppel glitternagellak aan in het midden 

van de nagel en lak deze vervolgens lichtjes naar boven of 

beneden. Of je nu gaat voor een ombre aan de tip van de 

nagel of helemaal onderaan, bedek steeds ongeveer twee 

derde van je nagel. 

D
R
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M
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03Glitter ombre



ha p p y  na i l s  - Elfi 29

Ga eens voor een ‘shimmer’ nagellak als basis. Het 
enige wat je nu nog hoeft te doen, is afwerken met 
extra glitters. Zo krijg je een schitterend effect!
Is het de eerste keer dat je dit doet? Dan kun je 
het best al je vingers aftapen.. Heb je toch hier en 
daar ernaast gelakt of ‘gedept’? Door een penseeltje 
in wat remover te dippen, kun je die kleine foutjes 
wegwerken. Je kunt hiervoor natuurlijk ook zo’n 
handige correctorpen gebruiken.

-TIP-

Kies je ervoor om de ombretechniek bovenaan te laten 

starten, breng dan nog een aantal extra glitters aan op de 

bovenkant van je nagels. Hetzelfde doe je wanneer je kiest 

voor een ombre aan de onderkant van de nagel. Aan jou 

de keuze! Een ding is zeker: deze nieuwste ombretrend is 

absolutely fabulous!
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galaxy
GEEN INSPIRATIE? Ga voor galaxy! 

In drie stappen tover je jouw nagels 

om tot een magisch sterrenstelsel.

NODIG:

- base coat

- zwarte of donkerblauwe nagellak

- galaxykleuren

- metallic nagellak

- glitternagellak

- witte nagellak

- nail art pen (zie ‘extra’)

- tandenstoker

- make-upsponsje

- top coat

G
A

LA
XY

far 

far 

away

geel, pastelpaars, 

koraal, wit…

Ook leuk om je nagels 

mee te versieren!
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Breng een base coat aan en 

vervolgens de basis (twee 

lagen) in zwart of donker-

blauw. Je kunt ook kiezen 

voor een donkere laag en een 

metallic laag als afwerking, 

voor een magisch effect.

Prik een stukje spons op een 

tandenstoker en dip dat in wat 

gekleurde lak. Je kunt het ook 

tussen je vingers nemen. Begin 

met wit en breng dit voorzichtig 

en willekeurig aan op de nagel. 

Stempel in het midden van de 

nagel een soort baanvormig pa-

troon. Herhaal deze stap en doe 

dat (opnieuw) voor alle kleuren. 

Stempel om de beurt met de kleu-

ren lak rond het wit op de nagel.

Breng een dun laagje glitters 

aan. Kies voor zilveren of 

witte glitters, die lijken het 

meest op sterren. Voor een 

mysterieuze glans werk je af 

met een top coat.

1 2 3

ZO GA JE TE WERK:

Neem een witte nail art pen en teken 

kleine sterretjes op je nagel. Of gebruik 

een tandenstoker als dotting tool: hier-

mee kun je heel fijn te werk gaan!.

4

Extra: 
sterren maken!

Zorg ervoor dat de basis goed droog is voor je 
verder gaat met de volgende stap. Anders bestaat 
de kans dat de nagellak aan je sponsje blijft kleven. 

Heb je geen nail art pen? Giet dan wat witte nagellak 
op een papiertje of ga met je tandenstoker langs het 
borsteltje van je lak. Dip de tandenstoker in wat 
lak en plaats willekeurig een wat grotere stip met 
daarrond wat kleine stippen op de nagel. Doe dit op 
elke nagel zo’n twee tot drie keer. Stralen maar!

-TIP-
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