
       Werkbeschrijving 

Stap 1: de basis 

 Bepaal het middelpunt van een A3 papier mbv een horizontale en verticale lijn. 

 Trek vanuit M een cirkel met een straal van 11 centimeter. 

 Trek vanuit M cirkels op 2, 3, 3½, 5 en 7 centimeter. 

 Maak een 12 verdeling op de cirkelrand en trek de 12 taartpunten, maar trek ze niet 

verder dan de ‘2 cm cirkel’. 

 Markeer links en rechts van de verticale middellijn de punten A, B, C en D op 1 cm. 

afstand. 

Stap 2: de onderliggende gebogen lijnen 

 Zet de passerpunt in A en het potloodpuntje in M en trek de lijn GH. 

 Zet de passerpunt in B en het potloodpuntje in M en trek de lijn EF 

 Doe hetzelfde vanuit C en D. 

 Trek nu de diverse lijnen vanuit A, B, C en D op verschillende afstanden volgens de 

werktekening. 

Stap 3: het midden 

 Zet de passerpunt in K en trek ¾ bogen. 

 Zet de passerpunt in K en trek ¾ bogen, maar dan met een 2 mm grotere straal. 

 Teken de ‘hoedjes’ boven de punten van de bogen. 

 Teken 5 kleine cirkeltjes tussen de punten van de bogen. 

 Teken de staafjesrand: staafjes in diverse groottes. 

 Teken 4x10 cirkeltjes rond de staafjesrand. 

Stap 4: buitenrand 

 Teken nog en cirkel rondom de buitenrand op enkele millimeters afstand. 

 Verdeel deze cirkel in 48 gelijke delen. 

 Teken de golvende buitenrand hetzelfde als de rand in het midden. 

Stap 5: de vlinder 

 Teken 6x het silhouet van de vlinder. 

 Verdubbel de lijnen van de vlinder. 

 Bepaal de vlechtpunten bij de vlinder en teken die mbv de verdubbelde lijnen. 

Stap 6: embossingpen 

 Alvorens te gaan kleuren kan de embossing pen ingezet worden om het papier in te 

drukken, zodat op die plek geen kleur meer kan worden aangebracht en bepaalde 

effecten ontstaan. Dit kunnen witte lijnen worden langs randen of figuurtjes in 

kleuroppervlakken. 

Stap 7: gems / edelsteen 

 Als er veel kleuren in de mandala zijn gebruikt, kan het kiezen van de gemskleur 

worden opgelost door separaat diverse stenen te kleuren en die in het midden te 

leggen. Op deze manier wordt de keuze weloverwogen. 

 



 



 

 

 

 

 

Deze keltische vlinder is precies passend in de veelkleurige mandala. 

 

 

 

 



 

Het gebruik van een embossingpen in de mandala. 

 

 
In de mandalales van Nelleke in dit 
tijdschrift wordt gebruik gemaakt van een 
embossingpen. 
Setjes embossingpennen zijn in een 
hobbywinkel te koop in verschillende diktes. 
 
Voor gebruik in een mandala is een dikte 
van 2 tot 4 mm prima. 
 

  

 

 

 
Met het bolletje van de embossingpen kan 
druk uitgeoefend worden op het dikke 
tekenpapier. 
De embossingpen wordt gebruikt vóór de 
start van het kleuren van de mandala. 
Door flink druk uit te oefenen tijdens het 
trekken van een lijn, wordt het papier 
ingedrukt en zal daar later de stift van het 
kleurpotlood niet kunnen komen. 
 
 

  

 

 
 

 
Naast het trekken van lijnen is het ook 
mogelijk om figuurtjes in het papier te 
drukken. 
 
Op die plekken komt later geen 
kleurpotlood. 

  

 

 
 

 
De randen langs de embossinglijnen 
kunnen met een donkerder kleurpotlood 
nog iets aangezet worden, waardoor er een 
schaduw effect ontstaat. 

 

 


