
1 
 

   
   

 
© 2017 Taina Tauschi, all rights reserved 

 

 

KALEVALA-CAL 

de Vruchtbare Velden van VÄINÖLÄ 
Taina Tauschi 

 

 

                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentie: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune02.htm  

 

De driekoppige maïskolven van de Kalevala mythologie gaven de inspiratie voor dit vierkant. Er is niets mooiers dan 

een gouden maïsveld aan het eind van de zomer. Ik wilde een vruchtbaar veld visualiseren, dat God’s maïs voor de 

voeding van ons allen uitbeeld. Gouden graan dat Sampo kan vermalen.  

Thence to sow his seeds he 

hastens, 

Hastes the barley-grains to scatter, 

Speaks unto himself these 

measures: 

"I the seeds of life am sowing, 

Sowing through my open fingers, 

From the hand of my Creator, 

In this soil enriched with ashes, 

In this soil to sprout and flourish. 

(Poem II 293–300) 

 

 

Rise, O earth, from out thy slumber, 

From the slumber-land of ages, 

Let the barley-grains be sprouting, 

Let the blades themselves be starting, 

Let the verdant stalks be rising, 

Let the ears themselves be growing, 

And a hundredfold producing, 

From my plowing and my sowing, 

From my skilled and honest labor. 

(Poem II, 309–316) 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1755294008124921&set=p.1755294008124921&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1755294008124921&set=p.1755294008124921&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1755294008124921&set=p.1755294008124921&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1755426071445048&set=p.1755426071445048&type=3
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune02.htm
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De Vruchtbare Velden van Väinölä    – 

Ontworpen door Taina Tauschi 

Dit haakpatroon voor een vierkant is onderdeel van een Fins haakproject. We hebben een deken ontworpen die 

gebaseerd is op de Kalevala Mythologie. De deken is gecreëerd als eerbetoon voor de 100-jarige onafhankelijkheid 

van Finland. De algemene informatie over en alle links naar de patronen zijn te vinden op de algemene 

informatiepagina van deze deken: www.arteeni.fi/kalevalacal-en 

 

Informatie 
Garen  Menita Lasse 

Kleuren  Oranje   3309 

  Olijfgroen  9963 

  Donkergrijs  203 

Schaar en stopnaald zijn ook nodig voor het afknippen en wegwerken van 
de draadjes.  

 

Speciale steken 

3samengehaaktestokjes: Sla de draad om de naald, steek de naald door de steek, trek een lusje op (3 lusjes op de 

naald). Sla de draad om en haal door twee lusjes. Sla de draad om en steek de naald weer in dezelfde steek (zie 

foto), haal een lusje op (4 lusjes op de naald). Sla de draad om, haal door 2 lusjes (3 lusjes op de naald). Sla de 

draad om, steek de naald weer door dezelfde steek. Sla de draad om, haal een lusje op (5 lusjes op de naald). Sla de 

draad om en haal door 2 lusjes (4 lusjes op de naald). Sla de draad om en haal door alle vier de lusjes heen.  

 

                       

 

Staande steken: slideshow hier en video tutorials from YouTube, bijvoorbeeld hier.  

 

 

 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
http://www.crystalsandcrochet.com/starting-and-standing-stitches/
https://www.youtube.com/watch?v=VBp-bO2EQRE
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3samengehaaktespecialestokjes: Deze steek is bijna hetzelfde als de vorige beschrijving, 

maar is iets hoger. Sla de draad 2 keer om de naald, steek de naald door de steek en haal een 

lusje op (4 lusjes op de naald). Sla de draad om en haal door 2 lusjes (3 lusjes op de naald). 

Sla de draad om, steek de naald in dezelfde steek en haal een lusje op (5 lusjes op de naald), sla de draad om en 

haal door 2 lusjes (4 lusjes op de naald). Sla de draad om, steek de naald in dezelfde steek, (6 lusjes op de naald), 

sla de draad om en haal door 2 lusjes (5 lusjes op de naald), Sla de draad om en haal door vier lusjes (2 lusjes op de 

naald). Sla de draad om en haal door de laatste 2 lusjes.  

       
 

Tips bij het lezen van dit patroon 

** Herhaal de instructies tussen de sterretjes het aantal keer dat staat aangegeven. Vaak is dit 

een herhaling voor een hele kant van een vierkant.  

() Een lager-niveau herhaling. Herhaal tussen de haakjes zo vaak staat aangegeven.  

[…] De instructies tussen rechte haken zijn tips en foto-hints om je door het patroon heen te 

helpen.  

Copyright 

Dit patroon is beschermd onder de Copyright Act. Het is gratis voor u beschikbaar, maar u mag het patroon niet 
aanpassen of verspreiden. Het verkopen van dit gratis patroon is in alle vormen verboden. Het delen van het 
patroon is niet toegestaan. Het verkopen van een product van dit patroon is verboden, tenzij anders 
overeengekomen met de ontwerpster. Als je van plan bent de Kalevala deken te verkopen, mag je dit vierkant niet 
gebruiken in je deken. Voel je vrij om een ander vierkant te kiezen dat niet deze restricties kent. Bedankt voor het 
respecteren van mijn wensen! 
 

De Vruchtbare Velden van Väinölä – Patroon  
 

Je begint dit patroon met het haken van een veld. Daarna haak je strohalmen in het veld en in de laatste toer de 

graankolven. In dit vierkant maak je veel verschillende stokjesgroepen en ook reliëfstokjes. Die variatie aan steken 

kan verwarrend zijn, maar ik vind dit vierkant alsnog vrij gemakkelijk. 
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Het veld 

 
1. Begin met  olijfgroen (9963) garen en maak een magische ring. 5 lossen, (stokje, 1 losse, stokje, 3 lossen) 3 

keer, stokje, 1 losse. Trek de magische ring dicht en maak een halve vaste in de derde beginlosse. [Foto 1] 
[Hecht niet af maar laat je garen achter je werk hangen voor toer 3] Totaal: 8 stokjes, 4 x 3-lossenruimte en 
4 x 1-lossenruimte. 

2. Hetzelfde garen: halve vaste in lossenruimte, vaste in dezelfde lossenruimte… 
Ander garen: hecht donkergrijs (203) aan (maar hecht het olijfgroen niet af!), maak een staande vaste in de 
3-lossenruimte na de halve vaste van de vorige toer. [laat het olijfgroen achter je werk hangen] (5 stokjes in 
de 1-lossenruimte, vaste in 3-lossenruimte) 3 keer, 5 stokjes in 1-lossenruimte. Halve vaste in eerste vaste. 
[Hint: als je kleur wilt veranderen voor de volgende toer, maak je de laatste halve vaste van deze toer in de 
nieuwe kleur] [Foto 2]. Totaal: 20 stokjes en 4 vasten.  

3. Neem het olijfgroene garen weer op (en laat het donkergrijze hangen achter je werk) of ga verder met 
hetzelfde garen. 6 lossen (stokje + 3 lossen), 5 stokjes overslaan, *(stokje, 1 losse, stokje, 3 lossen, stokje, 1 
losse, stokje) in de volgende vaste, 3 lossen, 5 stokjes overslaan*. Herhaal van * tot * nog 2 keer. Stokje, 1 
losse, stokje, 3 lossen, stokje, 1 losse. Halve vaste in derde beginlosse. Maak nog een halve vaste in de 
vierde losse. [Foto 3] Totaal per zijde: 4 stokjes, 1 x 3-lossenruimte, 3 lossenruimte op elke hoek.  
 

       
          Foto 1      Foto 2            Foto 3 

 

4. Neem donkergrijs (203) garen [laat het olijfgroene garen achter je werk hangen] of ga verder met dezelfde 

kleur. 1 losse, *vaste in middelste stokje van de stokjesgroep van toer 2 (over de lossenruimte van toer 3 

heen). [Foto 4]. 5 stokjes in de volgende 1-lossenruimte, vaste in volgende lossenruimte, 5 stokjes in 1-

lossenruimte*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste vaste. [Foto 5] Totaal per zijde: 2 x 5 

stokjes, 1 vaste en 1 vaste in de hoek.  
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5. Neem olijfgroen (9963) garen [laat het donkergrijze garen hangen] of ga door met 

dezelfde kleur. 6 lossen (telt als 1 stokje en 3 lossen), 5 stokjes overslaan, *(stokje, 1 losse, stokje, 3 lossen, 

stokje, 1 losse, stokje) in de volgende vaste, 3 lossen, 5 stokjes overslaan, (stokje, 1 losse, stokje) in de 

volgende vaste, 3 lossen, 5 stokjes overslaan*. Herhaal van * tot * nog 2 keer. (Stokje, 1 losse, stokje, 3 

lossen, stokje, 1 losse, stokje) in volgende vaste, 3 lossen, 5 stokjes overslaan, stokje, 1 losse. Halve vaste in 

derde beginlosse. Halve vaste in vierde losse en knip het olijfgroene garen door. [Foto 6] Totaal per zijde: 6 

stokjes, 2 x 3-lossenruimte, 3 x 1 losse. Hoek: 1 x 3-lossenruimte.  

       
                Foto 4               Foto 5          Foto 6 

6. Neem donkergrijs (203) garen of ga door met hetzelfde garen. 1 losse (telt niet als steek), *1 vaste in 

middelste stokje van de stokjesgroep van toer 4 (over de lossenruimte van toer 5 heen) [Foto 7]. 5 stokjes 

in de volgende 1-lossenruimte, vaste in volgende lossenruimte, 5 stokjes in 1-lossenruimte, vaste in 

middelste stokje van de stokjesgroep van toer 4, 5 stokjes in volgende 1-lossenruimte.* Herhaal van * tot * 

nog 3 keer. Halve vaste in eerste vaste. Knip donkergrijs garen door. [Foto 8] Totaal per zijde: 3 x 5 stokjes, 

3 vasten.  

 

. 

                           
                      Foto 7              Foto 8   
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De Strohalmen 

 

 
7. Neem oranje (3309) garen of ga door met hetzelfde garen. Begin in dezelfde steek als waar de halve vaste 

van de vorige toer in ging. Reliëfdubbelstokje-voor in het middelste van de 5 stokjes-groep van toer 4 (recht 

naar beneden). [Als je van kleur verandert, maak je van het eerste reliëfdubbelstokje-voor een staand-

reliëfdubbelstokje-voor]. *Maak een halve vaste in de achterste lus van de volgende 6 steken (= 5 stokjes 

en een vaste). [Dit is een hoek]. Driedubbelstokje in de vaste van de vierde toer en in het midden van de 

centrale stokjes [zorg ervoor dat de draad bij het maken van het driedubbelestokje aan de voorkant blijft 

en de steken van toer 6 vallen achter het driedubbelestokje]. [Foto 9]. (6 halve vasten in achterste lussen, 

reliëfdubbelstokje-voor in het middelste van de 5 stokjes van toer 4, recht naar beneden) 2 keer*. Herhaal 

van * tot * nog 3 keer, sla het laatste reliëfdubbelstokje-voor over. Halve vaste in eerste reliëfdubbelstokje-

voor. [Foto 10]. Totaal per zijde: 2 reliëfdubbelstokjes-voor, 18 halve vaste in de achterste lussen. Hoek: 1 

driedubbelstokje. 

 

             
                      Foto 9                  Foto 10  
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De Kolven  

 
8. Ga door met hetzelfde garen. *(3samengehaaktestokjes, [bij het starten van de toer haak je 2 lossen als het 

eerste stokje, en dan 2samengehaaktestokjes in dezelfde steek], 2 lossen, 3samengehaaktestokjes) in het 

reliëfdubbelstokje-voor. 1 losse, 2 steken overslaan, (stokje, 2 lossen, dubbelstokje) in de volgende steek [= 

boven het middelste stokje van de stokjesgroep van toer 6] [Foto 11]. 1 losse, 

(3specialesamengehaaktestokjes, 2 lossen, 3specialesamengehaaktestokjes) in het driedubbelestokje van 

de hoek, 1 losse, 2 steken overslaan, (1 dubbelstokje, 2 lossen, stokje) in de volgende steek [=boven het 

middelste stokje van de stokjegroep van toer 6], 1 losse, (3samengehaaktestokjes, 2 lossen, 

3samengehaaktestokjes) in het reliëfdubbelstokje-voor, 1 losse, 2 steken overslaan, stokje in de volgende 

steek [=boven het middelste stokje van de stokjegroep van toer 6]. 1 losse*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. 

Halve vaste in 3samengehaaktestokjes. [Foto 12] Totaal per zijde: 4 x 3samengehaaktestokjes, 3 stokjes, 2 

dubbelestokjes, 4 x 2-lossenruimte, 6 x 1-lossenruimte. Hoek: 2 x 3specialesamengehaaktestokjes, 2 lossen.  

 

 

        
           Foto 11                 Foto 12         Foto 13  

 

9. Ga door met hetzelfde garen. Halve vaste in volgende lossenruimte, *(3samengehaaktestokjes [bij het 

starten van de toer haak je 2 lossen als het eerste stokje van deze 3samengehaaktestokjes], 2 lossen, 

3samengehaaktestokjes) in dezelfde lossenruimte [=in het midden van de kolf]. 1 losse, reliëfdubbelstokje-

voor in het stokje van toer 8, 1 losse, (stokje, 2 lossen, dubbelstokje) in volgende dubbelestokje, 2 lossen, 

(3specialesamengehaaktestokjes, 2 lossen, 3specialesamengehaaktestokjes) in de hoekruimte, 2 lossen, 

(dubbelstokje, 2 lossen, stokje) in het volgende dubbelstokje, 1 losse, reliëfdubbelstokje-voor in stokje, 1 

losse, (3samengehaaktestokjes, 2 lossen, 3samengehaaktestokjes) in de lossenruimte in het midden van de 

kolf, 1 losse, reliëfdubbelstokje in stokje, 1 losse*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste 

3samengehaaktestokjes. [Foto 13]. Totaal per kant: 4 x 3samengehaaktestokjes, 2 stokjes, 2 

dubbelestokjes, 3 x reliëfdubbelstokje-voor, 6 x 2-lossenruimte, 6 x 1-lossenruimte. Hoek: 2 x 

3specialesamengehaaktestokjes, 2 lossen.  
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10. Ga door met hetzelfde garen. Halve vaste in volgende lossenruimte, 

*(3samengehaaktestokjes [bij het starten van de toer haak je 2 lossen als het eerste 

stokje van deze 3samengehaaktestokjes], 2 lossen, 3samengehaaktestokjes) in dezelfde lossenruimte, 1 

losse, reliëfdubbelstokje in het reliëfdubbelstokje van de vorige toer, 1 losse, reliëfdubbelstokje in stokje, 1 

losse, reliëfdubbelstokje in dubbelstokje, 1 losse, (3specialesamengehaakte stokjes, 2 lossen, 

3specialesamengehaaktestokjes, 2 lossen, 3specialesamengehaaktestokjes) in de hoekruimte. [Foto 14]. 1 

losse, reliëfdubbelstokje in volgende dubbelstokje, 1 losse, reliëfdubbelstokje in stokje, 1 losse, 

reliëfdubbelstokje in reliëfdubbelstokje van vorige toer, 1 losse, (3samengehaaktestokjes, 2 lossen, 

3samengehaaktestokjes) in lossenruimte in het midden van de kolf, 1 losse, reliëfdubbelstokje-voor in 

reliëfdubbelstokje-voor, 1 losse*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste 

3samengehaaktedubbelestokjes. [Foto 15] Totaal per zijde: 4 x 3samengehaaktestokjes, 7 x 

reliëfdubbelstokje-voor, 2 x 2-lossenruimte, 10 x 1-lossenruimte. Hoek: 3 x 

3specialesamengehaaktestokjes, 2 x 2-lossenruimtes.  

 

        
                       Foto 14                       Foto 15          

11. Ga door met hetzelfde garen. Halve vaste in volgende lossenruimte. *3samengehaaktestokjes in 

lossenruimte [bij het starten van de toer haak je 2 lossen als het eerste stokje van deze 

3samengehaaktestokjes]. 2 lossen, 7 halfstokjes als volgt: het eerste halfstokje in het reliëfdubbelstokje-

voor en de laatste in de volgende 3specialesamengehaaktestokjes [Foto 16]. (halfstokje, stokje) in eerste 

hoekruimte, (stokje, 3 lossen, stokje) in de middelste 3specialesamengehaaktestokjes. (Stokje, halfstokje) in 

tweede hoekruimte. [Foto 17]. 7 halfstokjes als volgt: het eerste halfstokje in de derde 

3specialesamengehaaktestokjes en de laatste in het derde reliëfdubbelstokjevoor. 2 lossen, 

3samengehaaktestokjes in lossenruimte in midden van de kolf. 2 lossen, halfstokje in reliëfdubbelstokje-

voor, 2 lossen.* Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste 3samengehaaktestokjes. [Foto 18]. 

Totaal per zijde: 2 x 3samengehaaktestokjes, 2 stokjes, 17 halfstokjes, 4 2-lossenruimtes. Hoek: 2 stokjes, 1 

3-lossenruimte. Hecht af, zelfs als je met hetzelfde garen door gaat. [Foto 19]. 
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            Foto 16                 Foto 17         Foto 18  

12. Neem donkergrijs (203) garen en maak een staand-stokje in het eerste halfstokje van de vorige toer. Maak 

nog 9 stokjes [totaal 10 stokjes, inclusief staand-stokje] *(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte. 

10 stokjes, 3 stokjes in lossenruimte, reliëfhalfstokje-voor om de 3samengehaaktestokjes, 3 stokjes in 

lossenruimte, 3 stokjes in volgende lossenruimte, reliëfhalfstokje-voor om 3samengehaaktestokjes, 3 

stokjes in lossenruimte, 10 stokjes*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Sla de laatste 10 halfstokjes over. Halve 

vaste in eerste stokje. [Foto 20] Totaal per zijde: 36 stokjes, 2 reliëfhalfstokjes-voor. Hoek: 3 lossen.  

 

                     
                 Foto 19                   Foto 20          

Afwerking 

Hecht alle draadjes stevig af. Stoom het vierkant en zorg ervoor dat het even groot is als de andere vierkanten.  
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Je maïsveldvierkant is nu af. Bedankt!  

Hint. Deel je resultaat met de tag #KalevalaCAL. 


