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Teaparty Mandala – Yumiko Arai 

 

Deze schitterende mandala is een ontwerp van Yumiko Arai en is één van vier verschillende 

ontwerpen, die los van elkaar of samen schitterend staan in elk interieur. Het is ontworpen als 

theepot onderzetter of pannenlap, maar je kunt er ook prima een mandala in een ring van 

maken. 

 

  

https://www.ravelry.com/designers/yumiko-arai
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Garen:  

Scheepjes Catona in 3 kleuren: 

Garen A: 238 Powder Pink (20 gram) 

Garen B: 517 Ruby (12 gram) 

Garen C: 201 Electric Blue (4 gram) 

Gereedschap: 3,5 mm haaknaald, stopnaald, schaar, steekmarkeerder 

Afmeting: ongeveer 20 centimeter doorsnee 

Stekenuitleg:  

• Popcorn: 4 stokjes in de volgende steek, haaknaald uit de lus, haaknaald door de 

bovenkant van het eerste stokje, lus weer op de haaknaald, trek de lus door naar voren, 

haak 1 losse om de popcorn te sluiten. 

De 1 losse aan het begin van elke toer, telt niet als 

steek. Als je een nette achterkant wilt hebben, hecht 

dan elke toer af in plaats van dat je de draad naar 

boven laat verspringen. 

Toer 1: Met kleur A: magische ring, 1 losse, 8 vasten 

in de ring, halve vaste in achterste lus van eerste vaste 

[8 vasten] 

Toer 2: werk alleen 

in de achterste 

lussen: met kleur A, 

1 losse, 2 vasten in 

dezelfde steek. 2 vasten in elke steek rondom, halve vaste 

in eerste vaste en wissel daarbij naar kleur B [16 vasten] 

Toer 3: Met kleur B: 1 losse. We gaan nu haken in de acht 

voorste lussen van toer 1. Zie je ze? Stokje in voorste lus 

van toer 1, 3 lossen. (Stokje in voorste lus van toer 1, 3 

lossen) x 7, halve vaste in eerste stokje, wissel daarbij naar 

kleur A, hecht niet af. [6 stokjes, 6 lossenruimtes] 

Toer 4: met Kleur A: 1 losse, vaste in dezelfde steek, stokje in volgende 2 steken van toer 2 

(zelfde kleur, toer 2, werk voor de 3-lossenruimtes langs). (vaste in stokje van toer 3, stokjes 

in de twee overgeslagen steken van toer 2) x 7, halve vaste in 

eerste vaste, wissel naar Kleur B, hecht niet af. [8 vasten, 16 

stokjes] 

Toer 5: Met kleur B: 1 losse, (3 reliefstokjes-voor om het 

stokje van kleur B van toer 3. 2 vasten in volgende 2 steken 

van toer 4) herhaal rondom. Halve vaste in eerste reliefstokje-

voor om toer te sluiten en wissel daarbij van kleur. Hecht niet 

af. [24 reliefstokjes-voor, 16 vasten] 
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Toer 6: Met Kleur A: 1 losse, vaste in dezelfde steek, vaste in 

volgende 2 steken, 2samengehaaktereliefstokjes-voor (zelfde 

kleur van toer 4) over de volgende 2 steken, (3 vasten, 

2samengehaaktereliefstokjes-voor om volgende 2 steken) x 7, 

halve vaste in eerste vaste, wissel naar Kleur B, hecht niet af. 

[24 vasten, 8 2samengehaaktereliefstokjes-voor] 

Toer 7: Met Kleur B: 1 losse, 2 reliefstokjes-voor om de 

eerste steek van toer 5, 1 reliefstokjes-voor om de volgende 

steek van toer 5, 2 reliefstokjes-voor om de volgende steek 

van toer 5, vaste in volgende steek van toer 6. *2 

reliefstokjes-voor om volgende steek van toer 5, reliefstokje-

voor om volgende steek van toer 5, 2 reliefstokjes-voor om 

volgende steek van toer 5, 1 vaste in volgende steek van toer 

6* x 7, halve vaste in eerste reliefstokje-voor. Wissel daarbij 

naar Kleur A. Hecht af. [40 reliefstokjes-voor, 8 vasten] 

Toer 8: Met Kleur A: 1 losse, 1 vaste in dezelfde steek, vaste 

in volgende 4 steken, 3 lossen, 1 steek overslaan, *5 vasten, 3 

lossen, 1 steek overslaan* x 7, halve vaste in eerste vaste. 

Wissel naar Kleur B, hecht niet af. [40 vasten, 8 3-

lossenruimtes] 

Toer 9: Met Kleur B: 1 losse, 2samengehaaktereliefstokjes-

voor (om toer 7), reliefstokje-voor, 

2samengehaaktereliefstokjes-voor, (2 stokjes, 2 lossen, 2 

stokjes) in de volgende steek (van toer 7, werk voor de 3-

lossenruimte). *2samengehaaktereliefstokjes-voor, 

reliefstokje-voor, 2samengehaaktereliefstokjes-voor, (2 

stokjes, 2 lossen, 2 stokjes in de volgende steek* x 7, halve 

vaste in eerste 2samengehaaktereliefstokjes-voor, wissel naar 

kleur A, hecht niet af. [16 2samengehaaktereliefstokjes-voor, 

32 stokjes, 8 reliefstokjes-voor, 8 2-lossenruimtes] 

Toer 10: Met Kleur A: 1 losse, vaste in dezelfde steek, 4 

vasten, popcorn in 3-lossenruimte van toer 7 (haak voor de 2-

lossenruimte langs), 2 vasten, *5 vasten, popcorn, 2 vasten* 

x 7, halve vaste in eerste vaste, wissel naar kleur B, hecht 

niet af [8 popcorn, 56 vasten] 

Toer 11: Met Kleur B: 1 losse, vaste in dezelfde steek. 

3samengehaaktereliefstokjes-voor om steken van toer 9, 1 

steek overslaan, vaste in volgende 3 steken, 

2samengehaaktedubbelstokjes-voor om volgende 2 stokjes 

van toer 9 waarbij je om de popcorn heen haakt, 2 vasten, *1 vaste, 

3samengehaaktereliefstokjes-voor, 1 steek overslaan, vaste in volgende 3 steken, 

2samengehaaktereliefdubbelstokjes-voor, 2 vasten * x 7, halve vaste in eerste vaste, hecht 

Kleur B af, wissel naar Kleur C. [8 2samengehaaktereliefdubbelstokjes-voor, 8 

3samengehaaktereliefstokjes-voor, 48 vasten] 
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Toer 12: Met Kleur C: staande-vaste in dezelfde steek, 4 

vasten, (vaste, halfstokje, vaste) in volgende steek (dat is de 

2samengehaaktedubbelstokjes-voor), 2 vasten. *5 vasten, 

(vaste, halfstokje, vaste) in volgende steek, 2 vasten* x 7, 

halve vaste in eerste vaste, wissel naar Kleur A, hecht niet 

af. [72 vasten, 8 halfstokjes] 

Toer 13:Met Kleur A: 1 losse, vaste in dezelfde steek, 

reliefdriedubbelstokje-voor (in toer 4 (die heeft dezelfde 

kleur)), vaste, reliefdriedubbelstokje-voor, 4 vasten, stokje 

(in popcornsteek), 1 steek overslaan (dat is het halfstokje), 3 

vasten. *vaste, reliefdriedubbelstokje-voor, vaste, 

reliefdriedubbelstokje-voor, 4 vasten, stokje in popcorn, 3 

vasten* x 7. Halve vaste in eerste vaste, hecht niet af. [16 

reliefdriedubbelstokje-voor, 8 stokjes, 72 vasten] 

Toer 14: Verder met Kleur A: 1 losse, vaste in dezelfde 

steek, vaste in volgende steek, reliefstokje-voor (onder 

beide reliefdriedubbelstokjes-voor door!), vaste in volgende 

steek (dat is de 2e reliefdriedubbelstokje-voor, die is een 

beetje verstopt), 4 vasten, (vaste, halfstokje, vaste) in 

volgende steek (boven de popcorn), 3 vasten. *2 vasten, 

reliefstokje-voor, 5 vasten, (vaste, halfstokje, vaste) in 

volgende steek, 3 vasten* x 7, halve vaste in eerste vaste, 

wissel naar Kleur C, hecht af. [8 reliefstokjes-voor, 96 

vasten, 8 halfstokjes] 

Toer 15: Met Kleur C: 1 losse, vaste in dezelfde steek, 1 

losse, steek overslaan, *vaste in volgende steek, 1 losse, 

volgende steek overslaan* x 55, halve vaste in eerste vaste, 

hecht af. [56 vasten, 56 1-lossenruimte] 

Toer 16: Met Kleur B: staande-vaste in willekeurige 1-

lossenruimte, 1 losse, *vaste in volgende lossenruimte, 1 

losse, volgende steek overslaan.*  x 55, halve vaste in 

eerste vaste, hecht af. [56 vasten, 56 1-

lossenruimtes] 

Toer 17: Met kleur A: staande-vaste in 

willekeurige 1-lossenruimte, (halfstokje, 2 

lossen, vaste) in dezelfde 1-lossenruimte als de 

vaste, steek overslaan. *(vaste, halfstokje, 2 

lossen, vaste) in volgende 1-lossenruimte, steek 

overslaan* x 55, hecht onzichtbaar af. 

 


