
 

Ik heb mij voor deze mandala laten inspireren door een mandala uit het boek 

“Werkboek natuurmandala’s met zenpatronen” van Trudy Dijkstra (ISBN 978 94 6015 111 8 / 

www.hartspiegelkunst.nl) 

 

 

Werkbeschrijving mandala ‘zo licht als een veertje’  Nelleke van Hemert-van Haarlem 

 

Stap 1: de basis 

 Bepaal het middelpunt van het A3 papier. 

 Trek vanuit het middelpunt een cirkel met een straal van 12 cm 

 Verander de benen van de passer niet en markeer met de passerpunt op ‘3uur, 6 uur, 

9 uur, 12 uur’ op de cirkel de 12 verdeling. 

 Trek de lijnen via het middelpunt, zodat 12 taartpunten ontstaan. 

 Trek cirkels vanuit het midden op 1, 3, 4, 7 en 8 cm. 

Stap 2: basis voor de veertjes 

 Zet de passerpunt in A en trek de gebogen lijn voor de middelste veertjes 

 Doe dit 6x. 

 Zet de passerpunt in B en trek de lijnen voor de zwarte en lila veertjes. 

 Doe dit 12x. 

 Zet de passerpunt in C en trek de lijn voor het veertje met stevig nerf. 

 Doe dit 12X. 

 Op de lijnen van de 12 taartpunten een punt markeren dat 2 cm vanaf de buitenrand 

ligt. 

 Zet de passerpunt in D en trek de lijn voor de veertjes met ragfijne draadjes. 

 Doe dit 12x. 
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Stap 3:  

 Teken rondom de lijnen, die getrokken zijn vanuit A, B en C, de contouren van de 

veren. 

 Vul de veren met creatieve figuurtjes. 

Stap 4: 

 Voor de buitenste rand met de veren met ragdunne veertjes langs de steel, trek je 

eerst twee cirkels, die vlakbij elkaar liggen.  

 Teken een lijn vanaf de buitenste cirkel zodat een ei-vorm ontstaat. 

 Versier deze veren ook naar eigen idee. 

Stap 5: 

 Voel je vrij om rondom nog kleine veertjes te tekenen, zodat de mandala een nog 

speelser effect krijgt. 

 


