
 
 
Werkbeschrijving bij lentemandala ‘heggerank’ door Nelleke van Hemert-van Haarlem 

 
Stap 1: de basis 

 Zet een cirkel op in de 32-verdeling / straal cirkel 11 cm. 

 Trek cirkels op 2, 3, 4, 4½, 7½, 9 en 10 cm , gemeten v.a. de buitenrand. 

 ‘Verdubbel’ met 3 mm de cirkels op 11, 8, 2 en 1 cm, gemeten v.a. het 
middelpunt. 
 

 
Stap 2: de blaadjes (groot) 

 Zet de passerpunt in A en markeer op de cirkel de punten B en C. 

 Teken de blaadjes. 

 Teken de verbinding tussen de blaadjes. 
 

 
Stap 3: bloemen (groot) 

 Zet de passerpunt in D en markeer op de cirkel de punten E en F. 

 Teken het ‘houdertje’ van de bloem. 

 Teken de bloem. 

 Verbind onderaan de bloem met de middelste ring. 
 
 

Stap 4: rand (rond) 

 Teken de kruisen in de buitenste ring. 

 Zet de passerpunt in G en markeer op de cirkel de punten H en I. 

 Teken de bloemen in de buitenste ring boven de puntjes van de bladeren in de 
ring eronder. 

 Teken de blaadjes in de buitenring en gebruik de gekruiste lijnen als 
hulplijnen. 

 Verbind de bloemen en de blaadjes met de smalle ring eronder. 
 
 

Stap 5: buitenrand (vierkant) 

 Teken een vierkant rondom de mandala met een buitenmaat van 27 cm. 

 Teken daarbinnen een vierkant met een zijde van 23 cm, zodat de afstand 
tussen de buiten- en binnenrand 2 cm. Is. 



 Verdeel het dubbele vierkant in vakjes door op de buitenrand een streepje te 
zetten bij 3½, 5½, 7½, 9½, 11½, 13½, 15½, 17½, 19½, 21½, 23½ cm. 

 In de dan ontstane rechthoekjes in deze vierkante buitenrand kunnen de 
blaadjes en bloemen worden getekend. Op de hoekpunten is meer ruimte om 
de grotere bloemen te kunnen tekenen. 

 Tot slot worden de blaadjes en bloemetjes verbonden met gebogen lijnen. 
 
 

 


