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Kant en Klaar

Cursus zelf Mandalas maken

Uitleg Wikipedia
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computerwerk 

ontwerpen, plakken, knippen, invullen 

stiftwerk 

ontwerpen, invullen, lijnen volgen 
kleurpotloodwerk 

ontwerpen, licht-donker, kleurverloop, mengen 

potloodwerk 

ontwerpen, belijnen, licht-donker 

Op papier: 

1. Bedenk wat je gaat tekenen 

2. Je kunt op het werkblad tekenen 

 Mooier is om zachtjes met potlood de cirkel over te trekken op wit papier; 

 Het potlood kan je later uitgummen 

3. Maak een tekening op een lijn of vlak 

4. Herhaal op de helft of in kwart je tekening 

5. Vul het hele beeld met herhalingen; wees niet bang om te gummen 

 Je kunt gebruik maken van het raam  door je tekening op een oefenblad te maken en 

 het goede beeld later een paar keer over te trekken en te herhalen. 

6. Tevreden? Je kunt de lijnen overtrekken met pen / stift 

7. Je zou op dit moment een kopie kunnen maken: mooie kleurplaat! 

8. Kijk op welke manier je de tekening af gaat werken. 

Op PC 

1. Maak in word of paint  eerst de cirkels en lijnen 

2. Handig is om dit te doen met een raster 

3. Teken dan de voorwerpen. 

4. Kleur ze in. 

5. Door plakken en knippen vul je het werk op. 

6. Let goed op voorgrond / achtergrond 
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