Mandala tekenen
Zelf aan de slag!

Welke materialen heb je nodig?
• Tekenpapier (120 gram of meer) of je kan ook eerst met een
printblaadje beginnen
• Passer
• Liniaal
• Potlood (liefst HB)
• Gum
• Kleurpotlood
• En als je wilt ander tekenmateriaal.

Vindt het midden van je tekenpapier:
Zet dit kruis met hele dunne lijnen. Je
gum hierna bijna alles weer uit.

Meet met je liniaal het midden van de
zijkanten van je papier en zet daar een
streepje. Verbind de streepjes met elkaar
en je krijgt een horizontale lijn.
Doe hetzelfde met de boven en
onderkant. En maak de verticale lijn
Het gaat om de kruispunt van de lijnen.

Teken een cirkel met je passer vanuit het snijpunt
Zet de scherpe punt van je passer in het
middelpunt van je tekening, in het
kruispunt van de twee lijnen, en teken
een mooie grote cirkel.

Belangrijk!!!
Het is belangrijk dat je de passer in deze
stand te laten staan!
Dus niet de benen van de passer tegen
elkaar knijpen.

De cirkel verdelen in 6 vlakken:
• Hou de breedte tussen je passerpunten gelijk
aan de straal van de cirkel.
• Zet de scherpe passerpunt in het bovenste
snijpunt.
• En dan zet je een streepje op het kruispunt van
je passer met de cirkel.
• Dan zet je de scherpe punt op het gevonden
punt en doe je hetzelfde weer
• Zo vind je op de cirkel 6 punten die even ver van
elkaar af staan.
• Dit is de basis van waar uit je vele indelingen
kunt maken.

Vanuit elk punt teken je een cirkelboog door het midden.
• Ga met je scherpe punt van je passer op een punt staan en trek een
cirkel boog door het midden.
• Doe dit met alle 6 de punten. Dan krijg je een lotusbloem.

Extra: vindt nog 6 extra punten op de cirkel voor een 2e laag
Voor wie nog een 2e laag willen:
• Zet je passer op het kruispunt van de
horizontale lijn met de cirkel.
• Zet weer een cirkelboog door het
midden.
• Ga op het volgende punt staan dat je
vindt op de cirkel
• Zet zo weer 6 cirkelbogen
• Zie volgende dia.

Enkele uitwerkingen:
Nu ga je inkleuren met kleurpotlood (of ander
zelfgekozen materiaal)
Inkleuren doe je op jouw manier, je kunt het al
gaandeweg laten ontstaan.
Enkele tips staan op de volgende dia, maar doe het
vooral op je eigen manier.
Natuurlijk kan je allerlei extra vlakjes maken, dikkere
randen om in te kleuren, figuurtjes of symbolen
toevoegen.

Sommigen vinden het fijn om in stilte dit te doen, dat
werk heerlijk ontspannend.
Je kunt ook mooie muziek opzetten onder het tekenen.

Kleuren:
• Wil je heldere kleuren? Gebruik dan primaire en
secundaire kleuren (kleuren van de kleurencirkel)
• Je kan alles binnen een zelfde kleurenfamilie inkleuren:
Dus verschillende kleuren bij elkaar die op elkaar lijken.
• Je kan ook met kleurcontrasten werken”.
• Verschil in licht en donker maak je door harder of
zachter te duwen op je kleurpotlood of kleuren te mengen
• Je kunt kleuren mengen door kleuren over elkaar heen
te zetten. De kleuren worden zo intensiever en minder
helder. Zo kan je allerlei verschillende tinten maken.

Meer informatie:
• Heb je vragen of wil je een foto van je mandala laten zien? Dat zou ik erg leuk
vinden! Stel een vraag of stuur de foto op naar:
info@krachtvanverbeelding.nl
• Wil je zien wanneer en waar cursussen mandala tekenen zijn?
https://www.krachtvanverbeelding.nl/mandala-tekenen/

• Uitgebreid achtergrond artikel over mandala-tekenen
https://www.krachtvanverbeelding.nl/artikelen/de-werking-van-mandalatekenen/

