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'A strong person is not the one who doesn't cry. 
It's the one who knows how to be quiet, 
sheds a tear for a moment and then picks up 
her sword to fight again. wherever you might be, 
what matters is to have courage and be happy.’

la la la

la la la

la la la

la la la
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Op een dag nam ik een sELFI(e) voor één van Bué 
the warrior's schilderwerken. 
Een week later vroeg hij of we onze happy vibes 
konden samenbrengen. 
Het resultaat? Hey hey happy nails! 
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voorwoord

Lieve Elfi

Toen ik jong was, had ik een plan: ik zou een boek (met gedichten) publiceren. 
Het is bij een plan gebleven, enig amateuristisch gepruts niet te na genomen. 
En zie: vorig jaar publiceerde jij een boek, de voorganger van Happy Nails 2. 
Professioneel en naar Belgische normen wellicht een bestseller.

Toen ik jong was, had ik ook het plan om ooit uit een vliegtuig te springen (mét pa-
rachute uiteraard). Het is bij een plan gebleven. En kijk: onlangs sprong jij 
toch wel uit een vliegtuig, zeker (en gelukkig is de parachute opengegaan!).

Als ‘senior’ manager werk ik nog veel samen met jonge mensen. Zelden kom ik ie-
mand tegen die zo gedreven is, die zo gebeten is om een ideaal te realiseren, 
met zoveel doorzettingsvermogen, met zoveel veerkracht, met zoveel positieve 
energie… kortom met zoveel ‘gusto’ voor het leven. Of iemand die zo leer-
gierig is, die persoonlijke grenzen wil verleggen en die zich zo crea-
tief kan uitleven. Of iemand die zo openhartig is, het zo goed meent 
met andere mensen en zich daardoor met veel lef kwetsbaar opstelt.

Niet alleen je nagels zijn een voorbeeld en een bron van 
inspiratie.

Toen ik jong was, had ik nog een plan: stinkend rijk 
worden. Het is bij een plan gebleven. Als de 
logica van hierboven zich herhaalt, dan staat 
je nog een mooie toekomst te wachten…

Pap



  

dankwoord

Als ik terugblik op het afgelopen jaar, dan kan ik wel 
zeggen dat er veel is veranderd. Mijn voeten zijn kleiner 
geworden. Echt waar! Twee maten zelfs, en het bewijs 
daarvan vind je terug op pagina 108 waar ik miraculeus in 
een maatje 36 geraak. Of ik doe alleszins mijn best om er 
vrolijk in rond te huppelen, want zeg nu zelf: hoe cute zijn 
die DIY-sneakers? Afgelopen jaar was best heavy: ik verloor 
mijn job, mijn relatie, mijn creatieve plek. Maar het was ook 
heerlijk, want ondanks al deze kleine tegenslagen (hey, er 
bestaan heus ergere dingen) zette ik een nog grotere stap 
en ging ik op ontdekking… naar mezelf.

Nog nooit ging er zo’n grote deur voor me open, want ik 
had mijn dromen – en ik had net mijn eerste boek geschre-
ven. Like whoa! Verandering is goed. Ik ben er zelfs door 
gegroeid. Op datzelfde moment deed ik een belangrijke 
belofte aan mezelf: vanaf nu omring ik mezelf alleen nog 
maar met positieve mensen. En dat deed ik (dat zijn ook 
diegenen waar ik ‘dankbaar’ voor mag zijn).

Ja, er is veel veranderd. Ik ben rijker geworden – écht waar. 
Niet door de meer dan 5000 verkochte exemplaren 
van mijn eerste boek, waarvoor ik jullie straks nog ga be-
danken  . Crazy cool! Nee, door de vele uitdagingen die 
ik voorgeschoteld kreeg en de meest geweldige projecten 
waar ik aan mocht werken.

Ik heb hierdoor wel eens een vriendin moeten teleurstellen 
omdat ik niet direct een gaatje vrij had in mijn agenda - 
want het liefst drinken we koffi e, eten we pannenkoeken en 
kletsen we bij. Heerlijk! Het zijn die vriendschappen die me 
het meest hebben bijgebracht gedurende dit avontuur… 
mijn vriendinnen. Ze mochten dan ook niet ontbreken in dit 
tweede boek. Elk zo verschillend en toch hebben ze alle-
maal één ding gemeenschappelijk: hun onvoorwaardelijke 
liefde. Elkaar motiveren wanneer het nodig is, helpen met 
banale fi rst world problems - die wij meisjes ongetwijfeld 
allemaal kennen.

Mijn vriendinnen Delphine, Aude, Liesbeth, Thais, 
Freya, Lynne, Vero, frauke, Britt, Petra, 
chloé, Céline… onze vriendschap is onbeschrijfelijk! In dit 
tweede boek komen jullie without a doubt - op de eerste 
plaats!

Paulien (Lannoo): de eerste Happy Nails lag nog maar net 
in de winkel en ik was al klaar voor een nieuw avontuur. Jij 
ook blijkbaar! Want al snel spraken we opnieuw af, ditmaal 
met een heerlijke kop chocolademelk (winter = niet gelijk 
aan cola) en deelden we onze wildste ideeën. Mijn avon-
tuur en mijn dromen kregen vorm dankzij jou.

Over vorm(geving) gesproken…
Katrien (lay-out): mijn blondie en ondertussen ook mijn 
vriendin. Ik hoef hier heus niet te schrijven wat jij voor mij be-
tekent – ik heb het je al gezegd tussen het stoofvlees en de 
patatten door. Niet alleen heb je mij een handje geholpen 
om dit boek tot iets unieks te maken. Ik kon ook op jou reke-
nen, ik mocht samen met je gezin aan tafel zitten. Ik mocht 
genieten: van jou. Ik vind je in één woord: wauw! 

Trommelgeroffel…
Bram van Ghent Streetstyle (fotograaf): ik kende je al 
van op feestjes (ja, jij party animal), maar nu heb ik je pas 
écht leren kennen. Door ‘samen’ te werken en er iets van te 
maken. Als er iets is waarvoor ik je écht wil bedanken, dan 
is het wel dat je mij hebt gepusht (in a good way) om een 
stapje verder te durven gaan. En voor die ene knuffel toen ik 
het even niet zag zitten. En die ene keer toen we de slappe 
lach kregen in de auto – maar ik weet wanneer ik moet op-
houden, dus bij deze… Thanks! Ps: de award voor het beste 
stoofvlees gaat naar jou, ninja!

YOU GUYS ARE THE 
BEST HAPPY TEAM

Mama, papa, Robin, mammie en pappie: dank 
voor jullie onvoorwaardelijke steun. Door dit avontuur zijn we 
(denk ik) nog dichter naar elkaar gegroeid en nu is het mijn 
beurt om te zeggen hoe trots ik op jullie ben. Ik mag zijn wie 
ik ben van jullie. Zonder meer.
Mijn hondjes Bonbon en Babelutte: voor jullie is er ook 
veel veranderd. Misschien minder thuis, maar wel meer 
snoepjes.
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Bijoux en Fleur de Sel: de mooiste en schattigste 
papegaaitjes ever seen – in dit boek natuurlijk. En we heb-
ben ze toch maar te pakken gekregen - letterlijk dan. Dank 
u baasjes!

Delphine (Beauty Queen Gent): mijn lieve vriendin en nail-
partner in crime. Wat ben jij een true beauty. Simple as that! 
(What else? Lees maar verder op pagina 99).   

Emile: soms doe ik al eens gekke dingen, zoals een vreem-
de jongen vragen om met me op picknick date te willen 
gaan. Eerst en vooral: bedankt hé, om me geen blauwtje te 
laten lopen - al was je snel te verleiden met comfort food. 
Het ging er wild aan toe (toch wat die vlaggetjes betreft), 
maar het is een mooi plaatje geworden. 

Tagmag (film): hoe kan ik Tagmag vergeten? Nooit!  
Want ergens is het allemaal begonnen bij het opnemen 
van Glam Nails, remember? Damn! Cool! 
Simon, Sander, Matthias – mijn drie musketiers!

Matthias: ik leerde je vorig jaar kennen via Twitter, grap-
pig. Wat ben ik blij dat ik je ondertussen beter heb leren 
kennen, want jij bent (hou je vast) de liefste jongen die ik 
ken. In good and bad times. Meer woorden zijn hier niet 
voor nodig. You know why (I love you). Mijn beste vriend. 

Van Loenhout (Antwerpen): bubblegumroze haren en een 
leuke snit: picture perfect! kevin en yudin, you guys rock!

kenneth (animatie tekeningen): daar stond jij dan in je 
kleurrijke met wolkjes bedekte onesie. Alleen in mijn wilde 
dromen krijg ik een glimp te zien van hoe jij me in dit boek 
neerzette. Jij bent magisch!

Tim Ha egen: want door jouw gezonde tips en work-out 
tricks leer ik me nog beter in mijn vel te voelen.

Kristof en Timo: de twee power rangers achter mijn 
website. Your extra sparks make me a happy kid.

Ladies Florence en sybyll (make-up): mooie lippen, 
mooie haartjes, twinkelende ogen. Jullie finishing touches 
waren de kers op de taart.

Van taart gesproken, margaux (Ateliers de fêtes): nooit 
zag ik zulke gekke donuts. Smile! En die regenboogtaart: de 

coolste taart, vereeuwigd in dit boek, want lang bleef ze niet 
overeind (= grootste compliment). 

jackie (Jackie’s Bagelbar Gent): de ballen en beste 
bagels van Gent – daar staat jouw naam op!
nele (The Public Image): bow wow wo jippie jo jippie jee! 
Jij droomt met me mee, dus dan zijn we met twee. 

En zoveel anderen. Karen, Sofie, Arend, Jonas, 
nils, Sander, Pim, Timo, kristof, Lore,  
Charlie, en niet te vergeten thomas. Want zijn droom 
was om ooit in een dankwoord te staan. Zo zie je maar dat 
je met kleine dingen iemand gelukkig kunt maken. Het liefst 
zou ik iedereen die ik het afgelopen jaar tegenkwam, willen 
bedanken. Op de boekenbeurs, op event(s) – online of zelfs 
op straat spraken jullie me aan. 

Dit boek is dan ook 

voor jullie allemaal, 

Happy girls.

YOU’VE GOT IT. 
NOW SHOW IT!
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IK BEN ELFI, 28 JAAR EN 

AFKOMSTIG UIT ANTWERPEN.

10 ha p p y  na i l s  - Elfi

“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!”

m ijn 
v erhaal



IK BEN ELFI, 28 JAAR EN 

AFKOMSTIG UIT ANTWERPEN.
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Hey happy girls
Hier ben ik weer. Ik ben nog steeds Elfi. Ondertus-

sen ben ik 29 jaar geworden (lees: slechts één jaar 

verwijderd van de #oudetaart). Ik hoor mijn mama 

dan ook nog altijd zeggen: ‘Wat ga jij doen als je 

dertig bent? Nog steeds glitters dragen?’ Natuurlijk! 

Want let’s face it: glitter maakt het leven toch net 

dat tikkeltje leuker, net zoals die gelakte nagels.

Mijn nagellakverslaving is dan ook alleen maar 

erger geworden het afgelopen jaar. Maar goed 

ook, want dat wil zeggen dat ik opnieuw alles uit 

mijn creatieve kast heb gehaald om te verrassen 

met een heleboel nieuwe tips & tricks. En er zitten 

pareltjes van nageltjes tussen – just hold your 

unicorn horses and see.  

Nee wacht, ik lieg. Ik moet iets bekennen. In de eer-

ste plaats heb ik dit stiekem voor mezelf gedaan, 

want wat is leuker dan je eigen nagels te verwen-

nen met een lief lakje. Ah, die eeuwig starende blik 

wanneer ze een totale make-over ondergingen – ik 

kan er maar niet genoeg van krijgen. Het zijn dan 

ook die kriebels die me deden dromen van een 

wereld vol glitter & glam – op ieders nagels. Liefde 

(voor nail art)!

Girls just wanna have fun – dat is zeker waar. En 

hoewel het afgelopen jaar veel leuks met zich 

meebracht, was 2013 vooral een groot(s) ge-

schenk.

Once Upon A time…
Klinkt goed, hé? Ik wilde altijd al eens een 

hoofdstuk beginnen met deze zin. Just like in the 

movies – stiekem even wegdromen. Bestaat er iets 

magischer? Over dromen gesproken… 

Op een dag maakte ik een keuze. Ik gaf mijn ‘vei-

lige’ leventje (inclusief goedbetaalde job) op en 

ging creatief zijn. Dat was alleszins het plan. En die 

route bleek al snel niet zo gemakkelijk te zijn als het 

klonk, want hoe ging ik in godsnaam die waanzin-

nige glitterlakjes betalen zonder… juist ja. En toch 

heb ik nog geen spijt gehad. Het mag dan wel een 

hell of a ride geweest zijn, ik houd wel van een ritje 

in een achtbaan en twee spannende loopings 

later bracht het me tot hier.

Dare.Dream. Do.
Dat waren dan ook de eerste woorden die ik op 

een stukje papier schreef net voordat ik aan dit 

tweede avontuur begon. Een boek schrijven en 

enkele tutorials uitwerken is niet zo moeilijk, maar er 

iets persoonlijks van maken – dat was mijn grootste 

uitdaging.
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‘A happy moment to remember 

én hoogtepunt van 2013 was 

ongetwijfeld het schrijven 

van een boek. Happy Nails – 

A dream coming true!’

Een boek schrijven. Het was altijd al een soort 

droom van me. Op een dag werd ik wakker en 

ging ik de liefde voor nagels (nail art) en schrijven 

combineren. Mijn doel? Simpel! 96 pagina’s om 

vrolijk van te worden…

Ik herinner me het dan ook nog goed toen ik werd 

opgebeld door Paulien van Lannoo. Bloedheet was 

het die dag – een woensdag. Aan de andere kant 

van de telefoon klonk het: ‘Go Elfi go, we gaan het 

doen. Begin maar al te schrijven, want het boek 

moet af zijn voor de boekenbeurs.’

In diezelfde periode kreeg ik heel wat tegenslag te 

verduren (hey, that’s life!), wat me uiteindelijk – hoe 

gek het ook klinkt - meer motiveerde om aan mijn 

droom (déze droom) te werken. Soms heb je nu 

eenmaal die extra push nodig om op je eindbe-

stemming te geraken. Als er iets is dat ik heb ge-

leerd, is het dat je alles aankunt – zo lang je er zelf 

maar in gelooft en blijft volhouden. Net als bij nail 

art  . Dus dat deed ik. Ik zocht naar de gemakke-

lijkste weg en stap voor stap werkte ik elke tutorial, 

samen met de realiteit, uit tot een geheel.

Nail-art-trucjes kende ik als geen ander, maar die 

onverwachte huilbuien - die hoorden er ook bij. 

How-to-do-tutorials bestonden hier niet voor, dus 

enkele vrolijke Katy Perry deuntjes en vreugdedans-

jes later had ik mijn werkwijze gevonden. Dansen in 

de living, moet je ook eens proberen (en nog meer 

van mijn happy tips die ik met je deel in dit boek).

There’s so much to smile about... We krijgen alle-

maal wel eens te maken met een bad day of een 

moeilijke periode. Het klinkt hoogstwaarschijnlijk 

verschrikkelijk cliché, maar glimlachen én mijn na-

gels lakken hielpen mij om die vervelende gedach-

ten om te zetten in iets positiefs. En de gedachte 

there’s always tomorrow! Vandaag klinkt dit als: een 

heel nieuw jaar – 365 pagina’s vol avontuur! Smile! 

Want 112 daarvan heb ik gebundeld in dit boek.  

‘Turn your can’ts into cans, and 

your dreams into plans.’

Hoera! Een nieuw jaar… Deze keer doen we er 

gewoon nog een schepje bovenop. Een nieuw 

boek, Happy Nails 2, dat je hopelijk nog meer zin 

doet krijgen in het ontdekken van wat je allemaal 

kunt met enkele basistechnieken. Think outside the 

box is misschien wel het thema dat het best van 

toepassing is op dit boek. Een stapje verder durven 

gaan. Wat dacht je bijvoorbeeld van legoblokjes 

op je nagels? Of een heerlijk knapperige kaas-

print? Dat laatste klinkt best silly – I know. Ik moest 

er zelf ook om lachen toen ik die tutorial bedacht. 

En de blik van fotograaf Bram sprak ook boekdelen 

(heb je ‘m?), maar waarom ook niet? Wil je eens 

iets geks uitproberen? Gewoon doen. Wil je iets 

bereiken, een doel, of een overdosis aan madness 

op je nagels - laat je dan vooral niet tegenhou-

den. Iedere ‘nee’ die ik te horen kreeg, werkte juist 

extra motiverend om door te zetten. En dit is het 

resultaat. Oh boy, ik kan niet wachten om je mee te 

nemen op avontuur. Dus laten we er meteen invlie-

gen. Samen héérlijk wegdromen, pizza eten, onze 

nagels en ook onze outfit pimpen. Kortom: laten we 

een feestje bouwen – ik trakteer!
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‘MAY YOUR COMING YEAR BE FILLED WITH MAGIC 

AND DREAMS AND GOOD MADNESS. I HOPE YOU 

READ SOME FINE BOOKS AND KISS SOMEONE WHO 

THINKS YOU’RE WONDERFUL, AND DON’T FORGET 

TO MAKE SOME ART: WRITE, PAINT YOUR NAILS, 

SING OR BUILD A DREAM AS ONLY YOU 

CAN. AND I HOPE, SOMEWHERE NEXT 

YEAR, YOU’LL SURPRISE 

YOURSELF!’

Dit jaar was te gek voor woorden. En niet alleen op 

mijn nagels. Ik werd gevraagd voor de gekste events 

en coolste projecten. Ik leerde vooral mijn eigen 

grenzen verleggen. Niet alleen op het vlak van mijn 

nagels, maar ook in de lucht. Het bewijs daarvan zie 

je op pagina 74 waar ik van 4000 m hoogte naar 

beneden spring. Toen zei die man waar ik aan 

vast hing: ‘Doe maar wat creatiefs.’

In de lucht… Dus dat deed ik: het hartje daar 

hoog in de wolken is dan ook speciaal voor 

al mijn happy girls. Want dankzij jullie kan ik 

dromen en krijg ik de kans om eens een 

stapje verder te gaan. 

Dit boek gaat verder dan wat ik ooit had 

durven dromen. Toen ik hieraan begon, wist ik 

meteen dat ik meer wilde laten zien dan alleen 

maar leuke gelakte nagels. Dat diezelfde happi-

ness op je vingers wel degelijk een verhaal vertelt. 

Het is zover. Met heel mijn hart leg ik dit boek in je 

handen. Houd het stevig vast, neem het mee op 

date, have fun, alleen of samen met je vriendin-

nen, deel mooie herinneringen en maak in de 

eerste plaats jezelf gelukkig – met het versieren 

van je nagels. De kleinste dingen toveren vaak de 

grootste glimlach op iemands gezicht.

Choose happiness. And believe the hype!

‘Pssssst! My life may not 
be perfect, but at least 
my nails are…’

’Whatever you decide to do (with your nails), 

make sure it makes you happy!’

magic made me do it



PERFECTE 

NAGELS 

IN EEN HANDOMDRAAI: DE BASIS

frisse start
Wie vorig jaar samen met mij aan dit Happy 
Nails avontuur begon, weet ondertussen dat 
niet alleen de juiste verzorging wonderen ver-
richt. Echte nail art superbabes houden zich 
aan een aantal basisregels. Hier nog eens alle 
stappen op een rijtje: voor een nog mooier 
resultaat.

VOOR JE NAGELLAK AANBRENGT
- Maak je handen altijd goed schoon voor je je 

nagels gaat lakken. Verwijder alle oude nagel-

lakrestjes en reinig ze met een vetvrije zeep. 

Droog ze daarna goed af. 

- Vijl je nagels in de gewenste vorm. Maak je keuze 

tussen rond, ovaal, puntig, vierkant of squoval 

(tussen vierkant en ovaal van vorm.) Een ronde 

vorm doet de korte nagel het mooist uitkomen, 

terwijl een ovale vorm geschikt is voor iedereen. 

De meest gekozen vorm, en ook mijn favoriet, 

is ongetwijfeld squoval. Het doet mijn nagels er 

meteen elegant uitzien en ze krijgen hierdoor een 

stoer kantje.

vijl je nagels altijd in een hoek 
van 45 graden, vertrek van de 
buitenkant en ga zo door naar 
het midden toe. Doe dit langs beide 
kanten. Vijl je nagels steeds in 
één richting, zo voorkom je dat 
je je nagels beschadigt of zelfs 
breekt. 

-TIP-
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Lange nagel Amandelvormige 
nagel

Rechthoekige 
nagel

Korte nagel

Ik koop vaak een stukje vetvrije zeep bij 
lush. Kies maar eens tussen al die kleuren 
en geuren... een hemels paradijs!

Mijn favoriet!
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- Ready. Set. Go. Neem een basislak bij de hand en 

lak meteen alle tien je nagels met een dun laagje 

nagellak. Heb je je tiende nagel aan de rechter-

kant gelakt, dan kun je opnieuw aan de slag met 

de eerste nagel van je linkerhand (= droogtijd die 

volstaat).

- Kies een kleur of ga voor verschillende kleuren. 

Wil je echt weten welke kleur het best past bij 

jouw huidskleur? In mijn eerste boek staat 

helemaal uitgelegd hoe je die ene perfecte 

kleur vindt die past bij jouw handen en die je 

nagels nog mooier doet schitteren. Wil je nog 

meer weten over wat een goede basisverzor-

ging voor je handen inhoudt, kijk dan snel op 

www.glamatheart.com.

Mooie nagels krijg je niet zomaar! Hiervoor moet 

je je nagels goed verzorgen. De verzorging van 

de nagelriemen wordt vaak vergeten, maar het is 

wel een erg belangrijk onderdeel. Goed verzorgde 

nagelriemen zorgen niet alleen voor sterke en ge-

zonde nagels, maar ze laten je handen en nagels 

er goed verzorgd uitzien. Hier volgen een aantal 

hulpmiddeltjes om je er dagelijks, wekelijks... even 

aan te herinneren. 

ELKE OCHTEND EN AVOND
Breng wat nagelriemolie aan op je nagelriemen. 

Zeker tijdens de winter kunnen ze wel wat extra 

verzorging gebruiken. Dit goedje verzorgt niet 

alleen de nagel, maar voedt en verzacht ze ook 

nog eens. Op pagina 27 vind je trouwens nog een 

heerlijk middeltje om ze eens stevig te verwennen. 

ELKE WEEK
Scrubben! Meng wat suiker met het sap van een 

halve citroen en wrijf hier voorzichtig je handen 

mee in. Het citroensap zorgt ervoor dat je handen 

er weer helemaal fris gaan uitzien, terwijl de suiker 

werkt als een milde scrub. 

een basislaag beschermt niet 
alleen je nagels tegen kleur-
pigmenten, maar dient ook als 
hechtingslaag tussen de ge-
kozen kleur en je natuurlijke 
nagel. Dus: don’t forget!

-weetje-
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VOOR ONDERWEG
Met een reinigingsgel of doekjes kun je je handen snel 

schoonmaken. Een echte must in iedere handtas is een oil-to-

go nagelriemolie. Een kleine tube die je overal mee naartoe 

kunt nemen. Heb je last van droge handen – en dat zie je 

vooral aan je nagelriemen – dan mag je dit wondermiddeltje 

absoluut niet vergeten. Ook een handcrème is altijd handig, 

want met een goede handcrème krijg je zachte, verzorgde 

handen. Mooi zo!

-weetje-
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‘een nagelvijl heb ik nooit op zak, 
maar maar een flesje glitterlak 
draag ik altijd bij me. 
's avonds toch nog onverwacht 
een feestje gepland? 
glitters will do the trick!

Handlezen bestaat al duizend jaar en is nog steeds heel populair. En geef het maar toe: wie is er nu niet 
benieuwd naar wat de handen te vertellen hebben? Het is nog altijd jouw toekomst en de beste manier 
om hier mee om te gaan, is je eigen keuzes te maken - simply ‘to be’ happy. Maar ben je stiekem toch 
even op zoek naar wat meer mysterie, bestudeer dan eens jouw handen – it can be really fun! Benieuwd 
of je date ook in de sterren of op je handen staat geschreven? Surf dan snel naar mijn website!

HANDLEZEN 

VOOR BEGINNERS



OPNIEUW: NAGELS LAKKEN
IN ZES STAPPEN PERFECT GELAKTE NAGELS: HET KAN NOG STEEDS!

Breng eerst een base coat (of doorschijnende 

nagellak) aan. Dit is noodzakelijk! Deze basislaag 

beschermt je nagels tegen verkleuring en zorgt 

ook voor een betere hechting tussen de natuur-

lijke nagel en de kleur nagellak die je straks gaat 

aanbrengen. Doe een druppel base coat in het 

midden van de nagel (vooraan) en trek dan een 

streep in de lengte over de hele nagel. Vervolgens 

trek je een streep in dezelfde richting links en 

rechts van het midden. Gekleurde nagellak wordt 

op dezelfde manier als een base coat aange-

bracht. Lak twee dunne lagen en laat deze goed 

drogen. Voor een perfect resultaat: laat wat ruimte 

over aan de nagelriemen, een smal randje van 

ongeveer een halve millimeter volstaat.

Alle nagels gelakt? Werk ze dan af met een top 

coat. Je nagellak hoeft hiervoor niet helemaal 

te zijn opgedroogd. Wanneer je een design hebt 

aangebracht, wacht je wel tot je nagels helemaal 

droog zijn om een top coat aan te brengen. Zo 

voorkom je dat je ontwerp er vaag gaat uitzien. Eén 

laag volstaat. Een top coat geeft je nagels extra 

glans, maakt ze steviger en zorgt ook nog eens voor 

bescherming. Top!
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First things first:
een basislaagje!

Top coat! Klaar!

Start bovenaan. 
Zo voorkom je dat je gaat knoeien en 
blijven je nagelriemen mooi.
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WIE IS ELFI
1. NICKNAME

Elfje of Elf. Mijn papa schrijft altijd ‘11i’. Die vind ik het leukst! 

2. LIEVELINGSKLEUR: 

G.L.I.T.T.E.R. en felle pastels! 'When in doubt, add some glitter.’

3. WAT IS JE FAVORIETE KLEDINGSTUK?

Een sweater met een leuke quote of mijn handtas 
in de vorm van een unicorn. #yihah

4. WAT IS HET MEEST GENANTE STUK UIT JE KLEERKAST? 

(haha) Euhm... ik mix en match wel eens verschillende stijlen. 
Gekke dingen heb ik in overvloed, maar gênant? Nah! ;)

5. DE BESTE REMEDIE TEGEN EEN BREAK-UP?

Nagels lakken natuurlijk!!! En chocolade, mét peanut butter #bestcombo.

6. IN WELKE KLEUR WIL JE JE HAAR NOG VERVEN?

Ik wil vooral nog verschillende combo's uitproberen, 
zoals geel en blauw of roze en paars. Blauw durfde ik 
nog niet aan, maar misschien tegen dat het boek in 
de winkel ligt… Wie weet! ;) --> ta-dah, JA dus!

7. WAT VIND JE LEUK AAN JEZELF?

Ik krijg wel eens een complimentje over mijn sterke en vooral lange na-
gels (die heb ik van mijn oma geërfd denk ik). Wat ik leuk vind aan mijn 
karakter? Dat ik durf dromen! En dat ik (klinkt misschien gek) beleefd 
ben. Een 'hallo' en 'dankjewel' is zo zeldzaam tegenwoordig. Een glimlach 
op iemands gezicht willen toveren, dat is ongetwijfeld mijn leukste trekje. 

HAIRCHALK 



8. ALS JE KON TERUGKEREN ALS EEN 

DIER, WAT ZOU DAT ZIJN?

Mijn lievelingsdier is een pinguïn, hoe 
kan het ook anders? 200% CUTE!
Maar het liefst wil ik de hele dag 
knuffelen en kies ik voor mijn hond-
jes Bonbon en Babelutte. Héérlijk!

9. WAT WAREN JOUW LEUKSTE, ZEG 

MAAR COOLSTE, NAGELS VAN 2014?

Ola! Geen makkelijke keuze. Ik heb 
heel wat leuke projecten gedaan. 
Maar... Oasis = schattig en Rimmel = 
cool, en ik zeg altijd 'the best is yet to 
come' nietwaar? #dreamBIG

10. JE KRIJGT EEN GRATIS VLIEG-

TICKET. WAAR LIGT JOUW DROOMBE-

STEMMING?

Zonder twijfel Japan! Saaaaay 
kawaaaaiiii, sushi en 3D nail art. 
Oh ja! Zijn we weg? Droomstad = 
LONDON BABY!

11. WAT STAAT ER OP JOUW WISH-

LIST?

Meer verdraagzaamheid (PEACE 
OUT!), een minipaardje als het even 
kan, hoogstwaarschijnlijk nog een 
paar Nike-sneakers en hoe cliché het 
ook klinkt: nog meer dromen, een 
eigen nagellakcollectie en simpelweg 
gelukkig zijn. 
 

HAIRCHALK 
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In het eerste Happy Nails 

boek kon je experimenteren 

met een rietje als blaas-

techniek. Herinner je je 

die vrolijke spetters nog? 

Dit trucje mag dan wel 

veeeeel gemakkelijker zijn, 

het is daarom niet minder 

leuk. Integendeel…

EN NU: LAKKEN GEBLAZEN!

Lak je nagels allemaal in een kleur.

Zodra je je tien nagels twee dunne laagjes hebt gegeven, 

neem je een van de stiften en begin je te blazen. Ga je voor 

één kleur, dan is het erg simpel. Blaas wat stiftspetters op je 

nagels en breng hierna een top coat aan.

Ga je voor een waaier aan kleuren, ga dan stift per stift 

te werk. Ben je helemaal in een gekke bui? Doe dan met 

elke nagel iets anders. Wanneer je de top coat hierover 

aanbrengt, weet dan dat de spetters wat kunnen vervagen. 

Dit is helemaal normaal, dus niet panikeren. Het geeft jouw 

nagels zelfs net dat beetje extra. Zie je?

B
LA

A
S
S
TI

FT
EN BLAASSTIFTEN OF

PARTYNAGELS IN 
VIJF MINUTEN!

NODIG:

- een base coat

- witte of lichtgekleurde nagellak

- een top coat

- blaasstiften

- plakband (tip!)

‘Voor mij is nail art meer dan alleen 
maar mijn nagels versieren. Het is fun, 
het werkt ontspannend en het is een 
manier om mezelf telkens weer een 
nieuwe uitdaging te geven. Het liefst 
lak ik mijn nagels dan ook alleen. 
Pure ontspanning en instant happiness 
gegarandeerd!’
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Tip: best aft
apen  



‘Ik kreeg van heel veel meisjes te horen dat 
ze het eerste Happy Nails boek echt geweldig 
vonden. Hoera! Alleen met de splashtechniek 
hebben sommigen het toch wel wat moeilijk. 
Helemaal mee eens! Daarom ging ik op zoek 
naar een alternatief. Nooit gedacht dat deze 
stiften zo’n leuk effect konden toveren op 
mijn nagels!’

Deze spetterende techniek 
vind je terug bij ‘Re-fruit jouw 
nagels!’ op mijn website.

Probeer deze techniek eerst uit op een 
blad papier. Zo voorkom je dat je te 
hard gaat blazen en je nagels helemaal 
opnieuw moet lakken omdat er te 
veel inkt op je pas gelakte nagels is 
terechtgekomen. Je kunt ook wat leuke 
kleurencombinaties uitproberen. Een erg 
mooie combinatie gevonden? Dan ben je 
klaar voor het echte werk.. 

-TIP-

Hey girl, wil je jouw vriend wat meer 
betrekken bij jouw nail-artprojecten of 
hem eens iets cool laten zien? Dan is dit 
the trick. Fotograaf Bram was helemaal 
verkocht bij het zien van deze stiften en 
maakte er dan ook meteen enkele leuke 
ontwerpen mee. Weliswaar op papier. 
Al betrapte ik hem ook op dit…

-TIP-
WHOOSHAAA! 
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HAPPY MORNING!
H
A

PP
Y
 M

O
R
N
IN

G
!

De leukste dingen in het leven zijn 

vaak niet te koop – behalve een flesje 

nagellak natuurlijk   . En voor 

inspiratie hoef je het soms ook niet ver 

te gaan zoeken. Een van mijn favoriete happy 

momenten is het begin van de dag. Al eens een 

toast avocado met een spiegeleitje geprobeerd? 

Zo(t) lekker, gezond en nog eens supersimpel 

om klaar te maken, net als deze volgende 

tutorial…

gebakken in kokosvet

Ik ken een leuk trucje met deze 

stempelkit van Hema. Benieuwd? 

Surf naar www.glamatheart.com



ha p p y  na i l s  - 2 23

HAPPY MORNING! Toast avocado met spiegelei
SPURT DE KEUKEN IN EN GA AAN DE SLAG:

Neem al je tools en een stukje huishoudfolie bij de hand en 

begin er meteen aan. Zin in iets lekkers? Wat dacht je van 

een knapperig sneetje volkorenbrood met schijfjes avocado 

en als finishing touch een spiegelei? Picture perfect!

Spiegeleitjes: ze zijn niet alleen erg lekker, maar ze zien er ook 

nog eens super cute uit op je nagels.

Niet denken maar doen: teken gewoon waar jij zin in hebt 

op de huishoudfolie. Na ongeveer twee uur verwijder je je 

ontwerpen met een pincet of een tandenstoker van de folie 

= je eigen nail art stickers!

Geef je nagels een funky kleurtje. Zelf ben ik fan van 

American Diners. Bubblegumroze of lichtblauw (turkoois) bij-

voorbeeld passen hier perfect bij. Breng eerst een laagje top 

coat aan – nagel per nagel. Leg hierop jouw design en werk 

dan verder af met nog een tweede laag doorschijnende 

top coat. Looks yum, vind je ook niet?

NODIG:

- huishoudfolie

- nagellak

- base + top coat

- een dubbele portie fun!

‘Ik zoek geluk in kleine dingen. Ik kan dan ook 
echt genieten van een kopje koffie in de ochtend, 
een leuk tijdschrift, knuffels van 
mijn hondjes en in het weekend een toast met 
avocado en een spiegeleitje. Zowel op mijn bord 
als op mijn nagels. En dan dagdromen… niets is 
zo heerlijk.’

double treat
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SUPERTIP!
H
A

PP
Y
 M

O
R
N
IN

G
!

Iedereen is gek van marble nails, nietwaar (ja toch)? Al zijn 

de meeste meisjes nog niet echt fan van dat bekertje water: 

de druppeltjes spatten niet meteen open en dan is er die tan-

denstoker waarmee je een tekening moet maken. Hmm… geloof 

me, volhouden en gewoon blijven proberen, hoor! De tweede 

keer gaat dit al een stuk makkelijker. En lijk je toch even 

te verdrinken, dan is er dit simpele trucje waardoor je even 

rustig kunt ademhalen. Het resultaat = even leuk!

HOE BEG IN JE ERAAN?

Neem een stukje huishoudfolie en leg het open 

op tafel. Doe er een paar druppels gekleurde 

nagellak op. Vouw daarna de folie dicht (of dub-

bel) en druk voorzichtig aan met je vingers. Leg 

het stukje huishoudfolie opnieuw open op tafel 

en druk het ontwerp tegen jouw nagel. Ta-taaa! 

It’s marble magic!

HET KAN OOK ANDERSOM

Lak eerst je nagel in een leuk kleurtje. Breng met 

je nagellakborsteltje een aantal puntjes nagellak 

op je nagel aan. Neem dan een stukje huishoud-

folie en leg het over je nagel. Druk eventjes aan 

en haal het er dan weer voorzichtig af.  Top coat 

erover en shine!

HERINNER JE JE DEZE NOG?

Neem een stukje huishoudfolie en verfrom-

mel het tot je een kleine prop hebt. Breng hier 

wat nagellak op aan en stempel ermee op je 

nagels. Gaat lekker toch?

NODIG:

- nagellak

- huishoudfolie

- top coat

Ik marbel, jij marbelt, wij marbelen 
vanaf nu met… huishoudfolie

Probeer het eerst eens 
op valse nagels uit. 
Cool genoeg? Go for it!
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GO LOCO! GO COCO!!
Kokosvet is echt een heerlijk middeltje. Je kunt het voor duizend- 

en-een dingen gebruiken. Ik gebruik het bijvoorbeeld als bakmid-

del. Het bestaat namelijk voor 90 % uit plantaardige onverzadigde 

vetten. Lief voor de lijn dus. Maar wist je dat dit smeerseltje ook 

goed is voor je handen? Het maakt je handen erg zacht. Ko-

kosolie trekt snel in de huid, waardoor het gelukkig niet lijkt alsof 

je een laagje vet op je handen hebt liggen. Toch smeer ik mijn 

handen liefst in voor ik ga slapen - dan zijn ze de volgende dag 

in topvorm. En vergeet zeker ook niet om je nagelriemen in te 

smeren. Je nagels zouden hier zelfs sneller van gaan groeien. 

Het is het proberen waard! Nog wat over op je vinger? 

Wrijf even over je lippen voor een mooie hydraterende glans. 

Kortom: lekker gezond dus!

Hetzelfde geldt overigens voor je voeten = happy feet.

Nog meer keukengerei…
Je kunt de structuur van een 
reptielenhuid gemakkelijk op je nagels 
krijgen met behulp van een stukje 
keukenrol. Doe een beetje nagellak op 
een stukje keukenrol en druk het op 
je nagels.

-TIP- 



Een van de vrolijkste din-

gen die er bestaan zijn 

ongetwijfeld donuts. 

Ronde exemplaren met 

kristalsuiker, chocola-

dedonuts, of die donuts 

met confituur aan de bin-

nenkant: mjammie! Maar de 

aller- allerleukste donuts 

zijn die met sprinkles.

Heb je een wat mindere 

dag, ga dan aan de slag 

met deze tutorial – 

instantvrolijkheid 

gegarandeerd!

D
O

N
U
T 

N
A

G
EL

S

DONUT NAGELS
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Heb je nog leuke stickers liggen met 
donuts erop? Plak ze net als halve 
maantjes tegen je nagelriemen. Dit is 
een van mijn favoriete ontwerpjes en 
dat wil ik graag met iedereen delen. 
Donut know how much I like 
you(aaaah)!

-TIP-

Wanneer je je dotting tool gebruikt, maak deze 
dan telkens goe d schoon met wat nagellakre-
mover. Zo voorkom je dat de vorige kleur zich 
mengt met de andere kleur die je zo dadelijk 
wilt gebruiken. Ook erg handig is het om bij elk 
ontwerp telkens van licht naar donker te wer-
ken. Teken dus eerst alle lichte delen en werk 
daarna verder af met de donkerste kleuren 
nagellak. Dit is een truc die ik zelf toe pas bij 
elke nail art die ik op mijn nagels plaats.
restjes kleur voe g je het best af op de boven-
kant van je hand. Anders kunnen er 
pluisjes in je ontwerp komen. Maak daarna je 
hand proper met wat remover.

-TIP-

SOMETIMES 

I FEEL EM
PTY INSIDE
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JAAAAAAA!

Klaar? Want voor je ’t weet heb je je nagels 

al gelakt met deze leuke print: kleurtje 

kiezen, laten drogen, dotting tool nemen, 

kleine gestreepte stippen tekenen en STOP!

GEEN DONUTS DEZE KEER, MAAR WEL

EVEN ZOET: SUIKERSPINNAG                     ELS!

Lak je nagels in een snoepjeskleur, bv. bubblegumroze, en 

laat ze even drogen. Neem dan een tandenstoker en wat 

pastelpaarse nagellak. Leg je hand dicht bij het nagellak-

potje. Dep de tandenstoker in de lak en trek een ‘draadje’ 

lak van het borsteltje naar jouw nagel. Doe dit nog een 

aantal keer. Hierdoor krijg je een soort 3D-effect op je 

nagels. Een top coat is hier niet echt nodig, want zo verlies 

je het effect. Als je toch graag glanzende nagels ziet, kun 

je dit uiteraard wel doen!

NODIG:

- base + top coat

- pastelkleurtjes

- suikerspinroze nagellak

- een dotting tool

Dotting tool

Deze lakjes toveren een suikerachtige top coat op 
jouw nagels. Sweet!

SUGAR SPIN NAILS
Net een echte suikerspin op je nagels!

Mijn lievelingshorloge: 

eentje om van te snoepen!



DO’S & DON’TS

NAGELLAK 
GEMORST? 
 DO: 

Voor vlekken op je kleding mag je zeker nagel-

lakremover met aceton gebruiken. Aceton wordt 

vaak als oplosmiddel gebruikt. Leg eerst voor-

zichtig een wattenschijfje met aceton op de vlek 

en laat intrekken. Dan kun je beginnen deppen. 

Breng aceton niet rechtstreeks aan op je kleding-

stuk. Is de vlek al droog? Dan kun je best een 

ijsblokje tegen de vlek houden zodat die hele-

maal hard wordt. Met een beetje geluk kun je dan 

de  restjes nagellak zo weer van je kledingstuk 

afhalen.

 DON’T: Gebruik geen aceton bij plastic 

voorwerpen zoals je telefoon. Aceton zou het 

plastic kunnen doen smelten. Wacht dus gewoon 

rustig tot de nagellak is opgedroogd en krab het 

er dan af.

BROZE NAGELS? 
Zo tover jij in een mum van tijd je beschadigde 

nagels om naar echte beauty’s! Zachte nagels 

kunnen makkelijker scheuren of omplooien. 

Auwtch! Gelukkig bestaat er een handig hulpmid-

deltje om ze wat steviger te krijgen: een nagelver-

harder. Met dit product kun je je nagels harder 

maken waardoor ze minder snel zullen breken. 

Maar… nagelverharders drogen ook vaak je 

nagels uit. Daarom is het belangrijk om ze te hy-

drateren zodat ze geen kans krijgen om te splijten. 

Dat kan bijvoorbeeld door een vocht-

inbrengende nagellak op je nagels aan te bren-

gen of ze te verzorgen met speciale producten. 

Houd je nagels dus goed in de gaten en kijk wat 

werkt voor jou. Ga niet alles uitproberen omdat 

het op het fl esje staat aangegeven. Think fi rst!
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Deze argan miracle 
solid balm van The Body 
Shop is niet alleen lief 
voor lichaam en haar. 
Het doet ook wonderen 
voor je nagelriemen. 
Tip: handig voor in je 
handtas! 



KŒ L = NOT COOL!
 DON’T: 

Onze grootmoeders en zelfs onze mama’s doen 

het nog steeds: nagellakfl esjes in de koelkast 

bewaren zodat ze langer goed blijven. Niet doen! 

De kleur en de textuur zullen veranderen. Zet je 

fl esjes ook niet te dicht bij een raam, want door 

het zonlicht kan de nagellak verkleuren of sneller 

slecht worden.

 DO: Het beste bewaar je nagellak op een 

droge plaats, op kamertemperatuur. Zet je fl esjes 

ook altijd in een verticale positie; zo zullen de com-

ponenten van de lak minder snel gaan scheiden. 

Handig om te weten, nietwaar?

GŒ DKOPE NAGEL-
LAK: JA OF NEE?
Of je veel of weinig geld wilt besteden aan een 

fl esje nagellak, is helemaal up to you. Maar 

misschien moet je bij je volgende aankoop het 

fl esje toch eens wat beter bekijken. Net zoals we 

rekening houden met de ingrediënten in ons eten, 

is het ook belangrijk om te weten wat er nu zoal in 

een fl esje nagellak zit.

De samenstelling van nagellak is bijvoorbeeld te 

vinden op de onderkant van het fl esje. Ik zet de 

belangrijkste ingrediënten van nagellak even op 

een rijtje.

Het klinkt heel sticky, maar hars zorgt voor het 

uitharden van de lak. Ook is hars belangrijk bij 

het hechten van de lak op de nagel.

Om die mooie egale laag op je nagels te krijgen, 

wordt er een fi lmvormer gebruikt, zoals 

nitrocellulose.
Oplosmiddelen zorgen er dan weer voor dat de 

nagellak in het fl esje en tijdens het aanbrengen 

vloeibaar blijft. Die oplosmiddelen omvatten 

meestal alcohol, acetaat en tolueen.
En als laatste zijn er de pigmenten: deze geven 

de kleur aan de nagellak.

Big 3 Free: bevat geen dibutylftalaat, tolueen en 

formaldehyde.

Big 4 Free: bevat geen dibutylftalaat, tolueen, 

formaldehyde en formaldehydehars.

Big 5 Free: bevat geen dibutylftalaat, tolueen, 

formaldehyde, formaldehydehars en kamfer.

‘Ik hecht ontzettend veel belang 
aan de productinformatie. 
Het is niet alleen de kleur die mooi 
moet zijn, het moet ook 
gezond blijven voor mijn nagels. 
Gelukkig zijn er steeds meer 
merken die niet alleen mooie 
nagellak op de markt brengen, 
maar ook veilige nagellak 
zonder (of met minder) schadelijke 
stoffen.’

NO 

FRIDGE!
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is het ook belangrijk om te weten wat er nu zoal in 

Echt milieuvriendelijk is nagellak nog 
altijd niet, maar Korres probeert er het 
beste van te maken door de formule te 
voorzien van mirre-extract dat herstel-
lend werkt, oligo-elementen en provita-
mine B om de nagels te versterken en 
gezond te houden (winning combo!).
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