
 

Werkbeschrijving mezen(bollen)mandala.  

(geïnspireerd door Trudy Dijkstra uit haar boekje “Werkboek natuurmandala’s met zenpatronen”) 

Stap 1: Basis 

 Bepaal het midden van een A3 papier, middels een horizontale en verticale lijn.  

 Trek vanuit het midden een cirkel met een straal van 12 centimeter. 

 Houd de wijdte tussen de benen van de passer en markeer de 12-verdeling op de cirkelrand. 

 Verbind de punten DA, CB, EF en GH. 

Stap 2: Werktekening 1 

 Voor de plaatsing van de mezenbollen binnen de grote cirkel gebruiken we de horizontale en 

verticale lijnen. 

 Bepaal het middelpunt van elke mezenbol door de afstand te meten vanuit de horizontale en 

verticale lijnen. Maten staan op de werktekening. 

 Daarna trek je de omtrek van de bollen met een straal zoals aangegeven op de werktekening.  

Stap 3: Werktekening 2 

 M.b.v. een Geo driehoek in elke bol een horizontale of verticale lijn trekken door het 

middelpunt, zodat de bol in 4 gelijke parten is verdeeld. (zie de A-bollen) 

 Markeer de 12 verdeling op alle cirkelranden (A-bollen) 

 Verdeel elke bol in 12 taartpunt(jes). (B-bollen) 

 Trek naar eigen keuze een aantal cirkels in elke mezenbol. (C-bol) 

 Bedenk de versierde randen in elke bol. (D-bol) 

 De bollen hangen aan ‘linten’ van verschillende breedtes. Trek de lijnen.  

Het lint van bol C en bol D vallen over elkaar. 

Stap 4: De vogeltjes 

 Afhankelijk van eigen vaardigheden kun je de meesjes zelf tekenen en daarnaast zijn op 

internet heel veel afbeeldingen te vinden van kool- en pimpelmeesjes. M.b.v. een lichtbak 

zou je de gekozen afbeeldingen in de juiste maat kunnen plaatsen op de mezenbollen. 

 Naar eigen idee kun je een rand rondom de mandala zetten. 

 Voor het inkleuren helpt het als je tekeningen op internet bekijkt of gewoon de tekentafel 

voor het raam schuift. 

Veel teken- en kleurplezier. 
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