
 

 

Werkbeschrijving mozaïekmandala   Nelleke van Hemert-van Haarlem 

 

Stap 1: de basis 

 Bepaal het middelpunt van een A3 of een vierkant papier mbv een horizontale en een 

verticale lijn. 

 Teken twee cirkels met een straal van resp. 12,5 en 13 centimeter. 

 Markeer de 12 verdeling op de buitenste cirkel en teken de 12 ‘taartpunten’. 

 

Stap 2: de bloembladen 

 Zet de passerpunt in A en trek de gebogen lijn CM. 

 Zet de passerpunt in B en trek de gebogen lijn DN.  

 Ga zo de cirkelrond verder. Er ontstaat een 12 bladige bloem. 

 Herhaal bovenstaande stappen, maar dan met een iets kleinere afstand tussen de 

benen van de passer. 

 

Stap 3: de lijnen tussen de bloembladen 

 Zet de passerpunt in A en trek de bogen EF en GH. 

 Doe dit 12x. 

 Doe dit nogmaals, maar dan met een iets kleinere afstand tussen de benen van de 

passer. 

 

Stap 4: de druppels 

 Markeer op 6,5 centimeter uit het midden in de bloembladen het middelpunt voor de 

cirkeltjes, die de basis zijn voor de druppels. 

 Teken de cirkeltjes 12x. 

 Herhaal het tekenen van de cirkeltjes, maar met een kleinere afstand tussen de 

benen van de passer. 

 Markeer het puntje van de druppels op een afstand van 9 centimeter uit het midden. 

 Teken de dubbele lijnen van de druppel. 



 

Stap 5: de tulpjes 

 Knip de contour van een tulpje en trek deze 12x om in de ruimte tussen de 

bloembladen. 

 Teken de lijnen in de tulp volgens de stappen van de werktekening. 

Stap 6: de rand 

 Verdeel de rand in 96 gelijke delen en teken in elk vakje een rechthoekig steentje. 

Stap 7: tot slot 

 Trek de definitieve potloodlijnen over met een lichtgrijze fineliner. Deze lichte, dunne 

lijnen ‘verdwijnen’ na het inkleuren van de steentjes. 

 

 


