
Mandala’s 

Iedereen hoorde wel eens over Mandala’s maar wisten jullie dat mandala eigenlijk “cirkel” 
betekent in het sanskriet? 
Sanskriet is een héél oude taal uit indië.

Mandala’s zijn dus cirkels opgevuld met tekeningen.

Je vindt onderaan enkele voorbeelden die je kan uitprinten en inkleuren.


Maar je eigen mandala maken is natuurlijk veel leuker!

Om je eigen mandala te maken teken je een grote cirkel en 
verdeel je deze in gelijke vlakjes zoals een taart.

Trek eerst een lijn van boven naar beneden en dan van rechts 
naar links. 

Verdeel deze 4 vlakken in twee.

Je hebt nu 8 driehoeken. Wil je er meer? Verdeel de 
driehoeken nog eens in twee.

Met een lat gaat dit goed maar met de losse hand lukt het 
zeker ook.

Het is niet erg als de lijntjes wat krom zijn, nadien gom je ze 
toch terug weg. 
Teken de lijntjes dus lichtjes!


Nu we dit hebben kunnen we aan de slag. Klaar?

Teken iets in het midden van je mandala. 
Dat kan een bloemetje zijn, cirkeltjes of iets wat jij leuk vindt (hond, je huis, een voetbal, je 
gezin,…)

Neem je tijd!

Nu ga je rond het middelste tekeningetje andere dingen tekenen. 

Bloemetjes, krulletjes, tekeningen die te maken hebben met wat in het midden staat of 
andere dingen die je leuk vindt.

Herhaal in ieder driehoekje dezelfde tekeningen.

Alleen krulletjes of vlakjes kunnen natuurlijk ook.

 
Is je mandala helemaal getekend?

Ga met een donkere stift over je lijntjes en gom de lijntjes 
die je niet nodig hebt uit.

En kleuren maar!

Met stift, wasco, kleurpotlood of de combinatie van dit 
materiaal.


Mama, papa, zus, broer, iedereen kan zijn eigen mandala 
maken!


Mooi weer? Je kan een mandala maken met natuurlijk 
materiaal.

-sprokkel allerhande natuurlijk materiaal. Takjes, steentjes, blaadjes, schelpjes, …

-Zoek iets uit al het materiaal om in het midden te leggen. 
-Ga daarrond bouwen in een ronde vorm en probeer patronen te herhalen.

















