
   

Werkbeschrijving Faenza mandala    Nelleke van Hemert – van Haarlem. 

Stap 1: 

 Bepaal het middelpunt op een A3 vel tekenpapier. 

 Teken een cirkel met een straal van 13 cm in de 12 verdeling. 

 Teken een cirkel op 12, 11, 7 en 6 cm en verdubbel alle cirkels met 3 mm afstand richting het 

middelpunt. ( ) 

 Teken een cirkel op 1 en 2 cm en verdubbel deze cirkels met 3 mm afstand richting de buitenrand. 

() 

Stap 2: 

 Zet de passerpunt in A en trek de boog BC. Doe dit 12x. 

 Verdubbel deze bogen met een tussenruimte van 3 mm richting de buitenrand. 

 Later kun je deze bogen vlechten. 

Stap 3: 

 Bepaal héél precies het midden tussen D en E en trek een cirkel, die exact boven en onder de grote 

cirkels nét raken. Doe dit 6x. 

 Trek vanuit dit punt 6x een cirkel op exact 3 mm afstand van de vorige cirkel naar binnen. 

 Trek vanuit dit punt 6x een cirkel op exact 7 mm afstand van de vorige cirkel naar binnen. 

 Trek vanuit dit punt 6x een cirkel op exact 3 mm afstand van de vorige cirkel naar binnen. 

Stap 4: 

 Zet de passerpunt resp. in F en G en trek de lijnen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Doe dit 6x. 

 Zet de passerpunt opnieuw resp. in F en G en verdubbel deze boogjes op een afstand van exact 3 

mm naar binnen. 

 Teken de kleine verbindingsboogjes zodat de lijnen van de knopen doorlopen. 

Stap 5: 

 Zet de passerpunt in K en trek de lijn L  M. Doe dit 12x. 

 Verdubbel deze lijnen richting het middelpunt op een afstand van 3 mm. Doe dit 12x. 

 Teken uit de hand het vierkantje op het kruispunt van deze lijnen. Later kun je dit figuurtje 

meevlechten. 

Stap 6: 

 Teken de 24 verdeling in de randen tussen de ‘3 mm’ cirkels. (4 randen) 

 Teken de 48 verdeling in de buitenste 3 randen. 

 Teken de 96 verdeling in de buitenste 2 randen. 

Deze verdelingen heb je nodig om de verdere versieringen gelijkmatig over de randen te verdelen. 



 

 


