
 

Werkbeschrijving roosvenster    Nelleke van Hemert-van Haarlem 

 

Stap 1: (werktekening 1) 

 Geef op het A3 papier het middelpunt aan mbv een horizontale en verticale lijn. 

 Teken een cirkel met een straal van 11 cm. 

 Verdeel de cirkel eerst in 8 en daarna in 16 taartpunten. 

 Noteer de getallen van 1 t/m 16 bij de snijpunten op de cirkelrand. 

 Verbind met een liniaal punt 14 en 2 en bepaal punt A. 

 Leg de liniaal langs punt 16 en 7 en markeer de 2 snijpunten op de binnencirkel. 

 Leg de liniaal langs de punten 1 en 8 en markeer de 2 snijpunten op de binnencirkel. 

 Ga zo de hele cirkel rond. 

 

Stap 2: (werktekening 2) 

 Zet de passerpunt in A (B, C, D, E, F, G, H) en trek de blauwe lijnen. 

 Zet de passerpunt in M (N, P, Q, R, S, T, U) en trek de rose lijnen. 

 Doe hetzelfde vanuit punt A t/m H en punt M t/m U, maar dan een 0,5 cm kleiner. 

 Kleine cirkels: 

- Bepaal het midden op de lijn K-L. 

- Zet dit markeringspunt met de passer ook uit op de 7 andere lijnen. 

- Trek vanuit dit markeringspunt ¾ cirkels, die de grote buitencirkel raken. 

- Trek vanuit dezelfde punten een kleinere cirkel op 0,5 cm afstand. 

 

Stap 3: (werktekening 3) 

 Bepaal punt A (rose stip) en trek de rose lijn BC. 

 Bepaal punt D (rose stip) en trek de rose lijn EF. 

 Ga zo de cirkel rond. 

 Doe ditzelfde ook andersom de cirkel rond. 

 Zet de passerpunt in A en trek de blauwe lijn GH. 

 Zet de passerpunt in D en trek de blauwe lijn KL. 

 Ga zo de cirkel rond. 

 Doe ditzelfde ook andersom de cirkel rond. 

 Verdubbel de lijnen. 

 Teken de punten naar het middelpunt van de cirkel. 

 Trek rondom nog een tweede cirkel op 0,5 cm afstand. 



 



 



 


