
Individualna delavnica ličenja 

Delavnica je namenjena vsem, ki želijo osvojiti osnovne tehnike ličenja, 

predvsem pa naličiti sebe za vsak dan in morda prijateljico. 

 Na tečaju ne rabite modela, saj boste ličili in spoznavali svoj obraz. Skoraj vsaka 

ženska si želi izgledati popolno, vendar pogosto zmanjka časa, predvsem zjutraj, 

ko se nam skoraj vedno mudi. Skušala vam bom individualno prikazati, da je 

možno tudi v nekaj minutah pripraviti obraz za ličenje in z majhnimi potezami 

urediti svoj videz, ki bo obstojen ves dan. 

  

Popolno ličenje je v modernem in hitrem ritmu življenja že skoraj obveza, bodisi 

urejene poslovne ženske, ali dekleta, ki hiti na faks! Ličenje je tudi razumevanje 

oblike svojega obraza, poudarjanje izraznosti zapeljivega nasmeha in magičen 

pogled s pravilnim senčenjem oči za čisto vsak dan. 

Predstavitev delavnice: 

osnovna nega obraza pred  ličenjem 

spoznavanje osnovnega pribora za ličenje in predstavitev čopičev 

pravilna izbira kreme glede na tip kože 

spoznavanje oblike obraza 

opis različnih tipov ženske 

spoznavanje barve kože 

izbira prave podlage glede na tip in starost kože 

korekcija obraza s svetlenjem in senčenjem 

fiksiranje in utrjevanje podlage s transparentnimi pudri 

ličenje oči in spoznavanje osnovnih tehnik s senčenjem, korektura 

oblikovanje obrvi s senčili in črtali 

oblikovanje ustnic 

nanos rdečila na lica, bleščeča zemlja za modeliranje obraza pri različnih tipih obraza 

Vsa ličila bodo na voljo, prav tako čopiči. Za vse udeleženke nudimo posebno 

ponudbo pri nakupu ličil in čopičev. 

 



Osnovno pravilo za dober in obstojen make up je dobra priprava kože za 

nadaljnje ličenje. Ko je koža očiščena s čistilnim mlekom, po potrebi tudi 

tonizirana, jo nahranimo z vlažilno kremo. Najbolj obstojen pa bo make up, če 

namesto vlažilnih sredstev uporabimo kremo, ki ima posebno sestavo, da se 

veže s tekočo ali kremno podlago in je posebej narejena kot podlaga za make 

up. 

  

Tako kot poznavanje svojega obraza je ključnega pomena tudi pravilno izvajanje 

make upa oz. vrstni red nanosa ličil. 

Obstojen in lep make up je pa tudi v veliki meri odvisen od delovnega materiala 

in kvalitete produktov. Lahko smo še tako umetniško nadarjeni, a samo prsti za 

nanos barv največkrat niso dovolj. 

Zelo pomembno je, da se pri izbiri čopičev zanašamo na kvalitetne. Ti so 

narejeni iz naravne dlake praviloma kratkodlakih živali, največkrat iz kozje ali 

veveričje. To je zelo pomembno, če hočemo doseči najboljše rezultate. Vendar 

nam ni potrebno kupiti vsega naenkrat, saj je ponudba tako široka, da so vmes 

tudi nepotrebne stvari za lastno uporabo. 

Najpomembnejše pri ličenju je, da si na začetku vzamemo dovolj časa in veliko 

vaje za izoblikovanje svoje najljubše tehnike. Pri samem ličenju je pomembno, 

da ne obupamo in se po neuspelih poskusih do dobrega make upa ne vrnemo k 

črni barvici za obrobo oči in k maskari. Bodimo kreativni, poskušajmo 

eksperimentirati, obraz nam nudi mnogo neodkritih možnosti. 

Tako se bomo iz dneva v dan ličili bolje in si s tem polepšali dni. Vsaka ženska, ki 

je zadovoljna s svojim videzom, izraža pozitivnost in je veliko bolj priljubljena v 

družbi. 

 Pri nakupu dekorativne ali negovalne kozmetike moramo biti še posebej 

pozorni na spremembe kože, ki se pojavljajo v določenih življenjskih obdobjih 

(puberteta, spreminjanje kože glede na letni čas, nečista, zrela in občutljiva 

koža). Dobro pa je tudi poznavanje novih trendov, kar nam omogoča lažjo izbiro 

barv in nam z novimi kombinacijami popestri našo paleto. 

To so samo dodatne informacije, ki nam služijo za oblikovanje obraza in 

izvajanja tehnik samostojnega ličenja. 

Vsi pomembni dejavniki, ki jih bomo spoznavali v času delavnice so predpogoj, 

ki pa ne pomeni samo modno ličenje ampak predvsem kako popraviti in 

optično podaljšati/zožiti nos, dvigniti povešene veke, odpreti pogled, itd. 

 


