
Driekoningenspel, schminckgegevens ivm privacy zonder foto’s 

Maria 
 
Basis (huidskleur normaal) no 2 
Roze tot rode wangen 
Lichtblauwe oogschaduw 
Lippenstift (311) 
Evt. Streepje (grijsblauw) onder 
de ogen 
Krydan 4W3965 
Grimas 1002 
Roze lippen 
Iets oranje onder de 
wenkbrauwen 
 
 

Jozef 
 
Basis (huidskleur bleek) no 1 
Rood streepje onder de ogen 
(potlood) 
Grijs haar, snor, baard, 
wenkbrauwen (evt. met witte 
schminck) 
Roze/rode wangen 
Ogen met bruin of zwart iets 
ouder maken 
Langs neus beetje blauw/paars 
Verder van kerstspel: Grimas 
1007kryolan 
Ietwat paarsige lippen 
Rimpels 

Engel 
 
Basis huidskleur normaal no 2 
Grimas1002 
kryolan 4W 3965 
 roze of oranje roze lippen no311 
wangen roze/rood 
gouden of blauwe oogschaduw 
glittertjes in gezicht en haren 
ster op voorhoofd 
 
 

Balthasar 
 
Basis huidskleur iets bleek no 1 
Basis combinatie 1002 + 1007 
bleek 
Licht roze /rode wangen 
Grijs haar / snor / baard 
Rood lijntje onder de ogen 
(potlood) 
Kraaiepootjes accentueren met 
bruin 
Iets paars langs de neus 

Melchior 
 
Middelste koning qua leeftijd 
Basis huidskleur normaal no 3 
Basis 1002 
Bruin streepje onder de ogen 
eventueel 
Roze /rode wangen 
 

Kaspar 
 
Jongste (zwarte) koning 
Basis huidskleur bruin/zwart no 5 
Basis 1040 (donkerbruin) 
2003: basis 12 kryolan cake make up 
(lichtbruin)  
en wangen 101 kryolan aqua 
 
 

Viligratia 
 
Basis huidskleur normaal no 4 
Basis 1002 
Evt. Lichtblauwe oogschaduw 
Lichte lippenstift no 311 
Roze/rode licht gekleurde  
wangen 
Evt. Lijntje onder de ogen 

Pagie 
 
Basis huidskleur 1002 
Rode wangen 
Evt. Lichtblauwe oogschaduw 
Lippenstift  
 
 

 

Herodes  
 
Basis huidskleur normaal no 3 
Basis 1002Zwarte 
wenkbrauwen iets omhoog 
bijtekenen 
Zwart streepje onder de ogen 
Langs neus, mondhoeken en 
naar mondhoeken en 
jukbeenderen groen zwarte 
accenten 
Evt. Wat paars langs neus en 
onder de ogen 

Hoofdman 
 
Basis huidskleur normaal no 4  
Zwarte wenkbrauwen 
Iets rode wangen 
Zwarte accenten ogen 
Evt. Litteken rood 
 
 

Krijgsknecht 
 
Basis huidskleur normaal no 4  
Basis 1002 en 1007 
Zwarte wenkbrauwen 
Iets rode wangen 
Zwarte accenten ogen 
Evt. Litteken rood 
Evt. Nog paars en geel langs neus en 
op wangen (voorhoofd) 
 
 



Lippen iets rood 104 en rimpels 
Roodaccenten in haar en evt 
zwart haar 

Lakei 
 
Basis huidskleur normaal no 3 
Basis 1002 
Wangen en ogen accenten naar 
beneden met rood/paars/geel 
Wenkbrauwen wat naar elkaar 
toe tekenen 
Evt paars onder de ogen en 
langs de neus 
Eventueel stoppels 
 

Schriftgeleerden (Jonas, kaifas 
en pilatus) 
 
Basis huidskleur bleek of wit no 
1007 
Zwarte wenkbrauwen 
Zwart langs neus en 
mondhoeken (lijnen) 
Zwarte lijntjes opzij van de 
ogen 
Bleke lippen 
 
 

Duivel 
 
Basis wit/bleek 1007 
Met zwart doorgetekend kapje op 
voorhoofd 
Wenkbrauwen tekenen hoekig naar 
neus en naar buiten schuin naar 
boven 
Zwarte snor en sikje 
Rood randje onder de ogen en de 
oogleden rood  
Mond lippen dieprood (104) 
Spitse neus 

 
 

Driekoningenspel scminckbenodigdheden 
 

 Kryolan waterbasis basisschminck: 

 Bleek 

 Huidskleur (normaal) 

 Donkerbruin 

 Gelezen: 2x1007&1x1002 

 Verder kleurenschminck: 

 Wit  

 Zwart 

 Rood 

 Groen 

 Goud 

 Blauw 

 Lila 

 Geel  

 Oranje 

 Potloden 

 Bruin 

 Zwart 

 Rood 

 Sponsjes en stoppelsponsjes 

 Lippenstiften  

 Roze  

 Rood 

 Penselen 

 Oogschaduw 

 Blauw en evt bruin 

 Baardenstrengen 

 Grijs 

 Rood/bruin 

 Bruin 

 zwart 

 mastixlijm (2x) 

 mastixlijm-verwijderaar 

 poeder om af te poederen 

 talkpoeder voor boek viligratia 

 creme en cleansingmilk 

 papieren zakdoekjes 

 watten 

 wattips 

 haarspeldjes 

 veiligheidsspelden 

 gel 

 handdoeken 

 vuilniszak 
 
 


