
 

Werkbeschrijving oosterse mandala   Nelleke van Hemert – van Haarlem 

 

Werktekening 1: 

 Bepaal het midden van een A3 vel. 

 Trek vanuit het midden cirkels van resp. 10 – 10,3 – 12 – 13 cm. 

 Markeer op de buitencirkel de 12 verdeling door de spanwijdte van de passer niet te wijzigen na 

het trekken van de laatste cirkel. 

 Teken vanuit het midden een cirkel met een straal van 4 cm. (groen) 

 Teken rond deze cirkel nog 6 cirkels zodat de basis van de ‘flower of life’ ontstaat. 

Let op: begin bij A met de eerste cirkel. (groen) 

 Verdubbel de buitenste 6 cirkels aan de binnenkant, zodat de dikte van de ringen 0,5 cm. is. 

(rose) 

 Trek vanaf de buitenrand de lijnen van de 12 verdeling tót de cirkels van de flower of life. 

 De lijnen BC en DE trek je door tot het middelpunt van de buitenste cirkels van de flower of life. 

 De lijnen FG en HJ trek je door tot het middelpunt van de grote cirkel. 

 Teken de 24 verdeling en trek de lijnen tot de buitenrand van de cirkels van de flower of life. 

 

Werktekening 2: 

 Teken de twee driehoeken met de punten tegen de 10 cm. cirkel. 

 Verdubbel de lijnen van de twee driehoeken, zodat ze een 0,5 cm breed worden. 

 Teken de knoop in het midden (groen) en verdubbel de lijnen aan beide kanten. 

Daarna deze lijnen gebruiken om te kunnen vlechten.  

 Teken de figuurtjes tussen de lussen. 

 Teken uit de hand de bogen langs de buitenrand en daarna de puntjes. 

 Trek tussen de punten van de driehoeken twee cirkels op resp. 8,5 en krap 9,5 cm. vanuit het 

midden. 

 Teken de ‘waaierfiguurtjes’ mbv deze getrokken cirkels. 

 

Werktekening 3: 

 Vlecht de driehoeken en de cirkels, zoals aangegeven op deze tekening. 



 

 



 


