
Blåmärken !!
Ett blåmärke kan vara väldigt effektfullt på lajv och de är väldigt lätt att göra också! De 
viktiga är att förstå hur huden reagerar på ett slag för att kunna sminka de så verkligt som 
möjligt. !!
Första tecknet - ca. 1 - 5 h!
De första tecknet som visas efter ett hårt slag mot huden är att huden blir vit. Trycket från 
slaget slår undan de blod som fanns där ut till sidorna. Huden hamnar i ”chock” ett bra tag 
innan en börjar få tillbaka blodet. !!
Hur sminkar jag detta?!
Du börjar med ett rött fetsmink/ röd ögonskugga som dras ut i en cirkel (hårdare till svagt) 
runt en fläck i mitten som behålls ofärgad. Du kan lägga på lite vitt smink i mitten, (ev ljust 
skimmer). Det är bra om fläcken inte är perfekt rund då blodet ofta flyttar sig olika efter 
smällen. ett bra tips är att göra små hål i en sminksvamp för att få blåmärket att se 
spräckligt ut.!

Andra t ecknet - de första 
dagarna.!!
Här efter är det bara att jobba efter hur huden reagerar. Först ett lager hudfärgat/ brunt 
sedan gult, grönt, röd, lila och tillslut blått. Beroende på vart smällen hamnar kan de även 
blåmärket bli så mörkt att de blir svart. (ofta lårkaka).!
De viktiga är att göra det flammigt och lite ojämnt. Blåmärken blir väldigt sällan jämna 
direkt efter hur smällen träffade. Blodet rör sig utåt där de får plats. Ju längre tiden gått/ ju 
mer blåmärket läkt så tar du bort lager ner till att de blir grön/brunt och tillslut hudfärgat.!!
Tänk på!!
Vart träffar slaget? Från vilken riktning? Åt vilket håll slåss blodet undan? Hur färdas 
blodet? uppåt eller neråt? Experimentera!!
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Sminkade blåmärken:!
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Skärsår/huduppfläkningar/bitsår !
Skärsår är en lätt skada att göra men kräver lite mer tid och tålamod än t.ex. blåmärken. 
Väldigt effektfullt på lajv då det ger en väldigt realistisk ton till karaktären. Att få ”Men 
herregud! du blöder ju!”- reaktionen hos folk. 
!
Börja med att tänka ut hur du fått skadan. Vart träffade slaget? Hur djupt blev såret? Från 
vilken riktning? blev huden uppfläkt eller inte? Är såret gammalt? Eller har du kanske blivit 
biten av ett djur? Experimentera! 

 
Latexsår steg för steg !
1. Börja med att dra latex över ytan du vill ha såret 

på (täck mer än vad som behövs samt dutta ut 
latexet så att skarvar täcks) vill du ha större och 
tjockare sår så rekommenderas det att att lägga 
in ett tunt lager toapapper och dra på mer latex. 
låt latexet torka. Repetera detta tills du känner 
att du fått ett lagom tjockt lager för ditt sår. 
Tjockare lager= djupare sår eller mer svullnad
!

2. Låt sedan latexet torka. efter det så tar du 
foundation(hudfärgat smink) över ytan och 
puder!
!

3. Beroende på hur smutsigt, infekterat eller skadat 
du vill ha såret så duttar du med rött, svart ev. 
blått smink kring såret. Prova dig fram tills du 
känner dig nöjd. Om du vill ha ett skärsår 
(huduppfläkning) så tar du en nål/ sax och gör 
ett hål i latexytan där du vill att såret ska vara, 
sedan drar du nålen genom latexytan  och 
formar såret. Du kan också göra hål i latexytan 
för att få bitmärken. Putta då in kanterna lite 
under så de ser ut som hål. (samma sak för 
skjuthål.
!

4. Sminka sedan insidan av såret med svart längst ut i kanterna och rött i mitten. om 
du vill kan du fylla på med teaterblod i såret för att få en effekt av att du nyss fått 
det. Glöm inte att måla rött under latexet. Då de syns igenom och ser ut som 
vävnad.




!
Sjukdom !!
Något som är väldigt lätt att göra och är samma här väldigt effektfullt är att sminka är 
”sjukdom”. När du får ett stort sår reagerar kroppen på flera sätt för att bli av med det. 
Självfallet läker huden men samtidigt jobbar immunförsvaret med att stoppa en infektion 
att ske. Detta resulterar i exp. feber och frossa. !!
Hur sminkar jag detta?!
1. Ett lager ljus foundation bidrar till blekheten som blir 

när en är sjuk.!
2. Sedan tar en och sminkar med ”rosh”/ röd 

ögonskugga rund ögonen samt lite rödare in med 
kanten.!

3. Skugga sedan med mörkbrun/ svart på sidan om 
näsan mot ögat samt under ögat (mörka påsar 
under ögonen). Markera kindben, käklinje och ev. 
längs med hårbotten!

4. Bleka läppar! Ta lite lite blått?!
5. Tills sist för att få den febriga och svettiga looken 

kan en ta och blanda socker vatten (blanda hett 
vatten och socker tills vätskan blir mättad, sockret 
slutar lösas upp) och spreja sedan med blomspruta 
över ansiktet. Detta lägger sig som ett lager på 
huden och får den att se glansig och svettig ut utan 
att de torkar. !

! !!!!!!!
Blod förgiftning?!
Blod förgiftningar är nog min favorit att sminka då de 
ser så äckligt och Postap ut! Att förtydliga sina 
blodådror får en utomstående att direkt reagera och 
undra vad som kan vara fel. Funkar på allt från 
zombie, mutant till en stämning för en riktigt läskig 
blodsjukdom. Smittar den?!!
Hur gör jag?!
Här kan du använda vattensmink på liten pensel (blått 
och rött). Doppa tunna gran trådar i latex och kleta på 
dig med ett lager puder ovanpå (du står dem ut också!) 
Och du äger eller vet någon som har en airbrush så 
kan du även spraya riktigt snygga skiftningar över 
kroppen som håller ett bra tag. !!
   Prova dig fram! Experimentera! !


