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Opzetten van een Sint Nicolaas klasse A haarwerk en grimeren van een Sinterklaas
1. Heeft u grimeerartikelen, maak de sinterklaas dan lichtjes ouder in het gezicht met
witte- of huidskleurschmink. Breng met het zwarte of bruine potlood lichte strepen
aan rond ogen, neus en lachlijnen.
2. Breng geen schmink aan op plaatsen waar baard, snor en pruik zitten. Laat dus
voorhoofd, kin en gedeelte van de wangen vrij van schmink.
3. Breng geen lippenstift aan op het gezicht van Sinterklaas. Hij is immers geen vrouw!
4. Breng de baard aan. De baard heeft een zogenaamd kinzakje. Doe daar stevig uw kin
in en trek de elastieken banden over de bovenkant van het hoofd.
5. Breng wat mastixlijm aan op de bovenlip
6. Duw de snor, die vast zit aan de baard op de bovenlip. De snor even aandrukken op
de bovenlip. Deze blijft dan goed zitten tijdens praten.
7. Heeft u een Sint Nicolaas schminkset besteld, daarin een stukje wolcrêpe
meegeleverd. Pluis een klein gedeelte hiervan uit in de vorm van een wenkbrauw.
Maak 2 wenkbrauwen van de wolcrêpe.
8. Breng wat mastixlijm aan op de eigen wenkbrauwen en plak de
wolcrêpewenkbrauwen erop. Even aandrukken. Desgewenst heel voorzichtig
bijknippen.
9. Geen lijm aanbrengen op andere plaatsen
10. Opzetten van de pruik, houd de pruik aan de voorkant op het voorhoofd vast met 1
vinger, trek aan de achterzijde de pruik geheel over het hoofd heen.
11. Check of de pruik recht zit.
12. Zet de mijter op

Veel plezier met uw optreden als Sinterklaas!

Dit haarwerk is vervaardigd van echt
buffelhaar. Voor ieder wordt dit haarwerk met
grote zorg gereinigd en geonduleerd.
Onduleren is het in de krul zetten van de
baard en pruik zodat het die typische
sinterklaas slag krijgt. Het onduleren van een
baard en pruik voor ieder gebruik duurt
ongeveer 1 uur, en is een oud ambacht dat
nog slecht een aantal mensen in ons land
kunnen. Beleefd vragen we u met enige zorg
om te gaan met deze Sinterklaasbaard en
pruik. Heel veel plezier met uw optreden!
Hartelijk dank en veel plezier!

