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KALEVALA-CAL 

KASVUN IHME – Wonderlijke Groei 
Soile Olmari 
 

 

Achtergrond 

De inspiratie voor deze Wonderlijke Groei is het tweede Kalevala gedicht, waarin Väinämöinen naar een 

hartstochtelijk land klimt en Sampsa Pellervoinen aanmoedigt om bomen te zaaien. Hieronder staan twee 

stukjes uit het gedicht. Ze zijn niet vertaald, omdat de Engelse versie al een vertaling is vanuit het Fins.  

… On the mountains grew the berries,   … Found his crop of barley growing, 

Golden flowers in the meadows;  Found the blades were triple-knotted, 

And the herbs of many colours,  And the ears he found six-sided… 

Many kinds of vegetation…    

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

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

Ik wil alle testers en vertalers en helpers bedanken voor hun grote inspanning en onmisbare opmerkingen. 

Kasvun ihme – Wonderlijke Groei – Ontwerp van Soile Olmari 

Materiaal 

Je hebt een schaar en een stopnaald nodig om de draadjes af te knippen en weg te werken. Maak 

het vierkant mooi af door te blokken en stomen. Je moet goed opletten en tellen bij dit vierkant, 

maar als je dat goed doet, wordt het een prachtig vierkant.  

Garen en kleuren 

Menita Lasse: toer 1, 3, 10-11 en 15. Olijfgroen, 9963; toer 2. magenta 8755; toer 4-6, 12-13. bosgroen 

8947; toer 7. geel 2317; toer 8-9, 14. donkergrijs 203. 

 

Speciale steken 

Hoek: in de hoekruimte haak je (2 van de aangegeven steek, 2 

lossen, 2 van de aangegeven steek).  

Popcorn: Maak 5 stokjes in dezelfde steek, haal de naald uit de 

lus, steek de naald van voor naar achteren door de bovenkant 

van het eerste stokje, doe de lus weer op de naald, trek de lus 

door naar de voorkant. 

Waaier: Maak 3 of 5 halfstokjes of stokjes (zie instructies) in 

dezelfde steek. Je hebt dan een waaier gemaakt. Afhankelijk van 

het aantal steken in de waaier, sla je de volgende steek/steken 

over (zie instructies).  

Reliëfvaste-achter: steek de naald van achter naar voren naar achteren OM de steek van de vorige toer. Sla 

de draad om de naald en haal een lusje op. Sla de draad om de naald en haal door de 2 lusjes op de naald.  

Reliëfhalfstokje-voor: Sla de draad om, steek de naald van voor naar achter naar voor om de steek van de 

vorige toer. Sla de draad om en haal een lusje op (3 lusjes op de naald). Sla de draad om en trek door 

alledrie de lusjes op de naald.  

Copyright 

SOILE OLMARI, heeft alle rechten op het volledige patroon, de foto’s en de instructies. Je mag het patroon 

niet kopiëren, aanpassen, verspreiden of verkopen. Je kunt wel een link delen naar de website van de 

ontwerpster: www.somateko.blogspot.fi. Je mag het resultaat van dit patroon wél verkopen, als je de 

ontwerpster maar noemt.  

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
http://www.somateko.blogspot.fi/
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Kasvun ihme – Wonderlijke Groei 

1. Olijfgroen: Maak een magische ring, begin met 3 lossen (telt als stokje) en 2 

stokjes in de ring, *3 lossen, 3 stokjes in de ring* x 3, 3 lossen. Halve vaste in 

derde beginlosse. Trek de magische cirkel aan om het gat te sluiten. Hecht af, 

bewaar het wegwerken van de draadjes tot het einde van het vierkant. 

Indien je met één kleur haakt: ga door naar de volgende toer.  

 

                
 

2. Magenta: 2 lossen (telt als halfstokje) in dezelfde steek als de halve vaste van de vorige toer. Popcorn in 

volgende stokje en halfstokje in volgende steek. (2 halfstokjes, 2 lossen, 2 halfstokjes) in de hoek. *halfstokje, 

popcorn, halfstokje, (2 halfstokjes, 2 lossen, 2 halfstokjes) in de hoek*. Herhaal van * tot * 3 keer. Halve vaste 

in tweede beginlosse. Hecht af en werk de draadjes weg. Totaal stekenaantal per zijde: 9 steken per zijde, 

inclusief de 2-lossenruimte in de hoek, (popcorn telt als 1 steek).       

Indien je met één kleur haakt: steek met 4 halve vasten over naar de hoek en ga door naar de volgende toer.  
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3. Olijfgroen: Begin in een willekeurige hoek. 2 lossen (telt als eerste halfstokje 

voor de hoek). Maak de hoek af (halfstokje, 2 lossen, 2 halfstokjes). *2 

halfstokjes (eerste halfstokje zit in de beetje verborgen steek na de hoek), 2 

lossen, halfstokje overslaan, halfstokje in midden van popcorn, 2 lossen, 

halfstokje overslaan, halfstokje in volgende 2 steken, (2 halfstokjes, 2 lossen, 2 

halfstokjes) in de hoekruimte.* Herhaal van * tot * 3 keer in totaal. Halfstokje in volgende 2 steken, 2 lossen, 

halfstokje overslaan, halfstokje in midden van popcorn, 2 lossen, halfstokje in de volgende 2 steken. Halve 

vaste in tweede beginlosse. Hecht af en werk de draadjes weg. Stekenaantal: 15 steken per kant, inclusief 2-

lossenhoekruimte.  

Indien je met één kleur haakt: steek met 2 halve vasten over naar de hoek en ga door met de volgende toer.  

 

 

 
 

4. Bosgroen: (2 lossen (telt als halfstokje), 1 halfstokje, 2 lossen, 2 halfstokjes) in een willekeurige hoek. *Sla 

halfstokje over (verborgen steek), halfstokje in volgende 2 steken, 3 lossen, (halfstokje, lossenruimte en 

halfstokje) overslaan, halfstokje in de losse links van het middelste halfstokje, 3 lossen, lossenruimte en 2 

halfstokjes overslaan, halfstokje in volgende 2 steken, (2 halfstokjes, 2 lossen, 2 halfstokjes) in de hoek*. 

Herhaal van * tot * 3 keer in totaal. Sla halfstokje over (verborgen steek), halfstokje in volgende 2 steken, 3 

lossen, (halfstokje, lossenruimte en halfstokje) overslaan, halfstokje in losse links van het middelste 

halfstokje, 3 lossen, lossenruimte en 2 halfstokjes overslaan, halfstokje in volgende 2 steken. Halve vaste in 

tweede beginlosse. 17 steken per zijde, inclusief 2-lossenruimte in de hoek.   
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5. Bosgroen: ga met een halve vaste naar de hoek. 2 lossen (telt als halfstokje). 

Maak de hoek af: (halfstokje, 2 lossen, 2 halve stokjes) in de hoekruimte. *Sla 

het verborgen halfstokje over, halfstokje in volgende 2 steken, 4 lossen, 

(halfstokje, lossenruimte en halfstokje) overslaan. Halfstokje in de losse links 

van het middelste halfstokje, 4 lossen, lossenruimte en 2 halfstokjes overslaan, 

halfstokje in volgende 2 steken, (2 halfstokjes, 2 lossen, 2 halfstokjes) in de 

hoek*. Herhaal van * tot * 3 keer in totaal. Sla verborgen halfstokje over, halfstokje in volgende 2 steken, 4 

lossen, (halfstokje, lossenruimte en halfstokje) overslaan, halfstokje in de losse links van het middelste stokje, 

4 lossen, lossenruimte en 2 halfstokjes overslaan, halfstokje in volgende 2 steken. Halve vaste in tweede 

beginlosse. Stekenaantal: 19 steken per zijde, inclusief 2-lossenruimte van de hoek.  

 

 

  
 

6. Bosgroen: 2 lossen, halfstokje in volgende steek. (2 halfstokjes, 2 lossen, 2 halfstokjes) in de hoek. *Sla 

verborgen halfstokje over, halfstokje in volgende 2 steken, 5 lossen, sla halfstokje en lossenruimte over, 

halfstokje in losse links van het middelste halfstokje, 5 lossen, sla (halfstokje, lossenruimte en halfstokjes) 

over, halfstokje in volgende 2 steken, (2 halfstokjes, 2 lossen, 2 halfstokjes) in de hoek*. Herhaal van * tot * 3 

keer in totaal. Verborgen halfstokje overslaan, halfstokje in volgende 2 steken, 5 lossen, sla (halfstokje, 

lossenruimte en halfstokje) over, halfstokje in de losse links van het middelste halfstokje, 5 lossen, 

lossenruimte en 2 halfstokjes overslaan. Halve vaste in tweede beginlosse. Hecht af en werk de draadjes weg. 

21 steken per zijde, inclusief 2-lossenruimte in de hoek. Ga met dezelfde kleur met halve vasten naar de hoek 
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7. Geel: Begin in een willekeurige hoek. 2 lossen (telt als halfstokje). Maak de hoek af: 

(halfstokje, 2 lossen, 2 halfstokjes) in de hoekruimte. *Sla verborgen halfstokje 

over, halfstokje in de volgende 2 steken, 4 lossen, halfstokje en lossenruimte 

overslaan, dubbelstokje in het middelste halfstokje van toer 5 [hiermee sluit je de 

lossenruimte van toer 6 in], 2 lossen, popcorn in middelste halfstokje van toer 6, 2 

lossen, dubbelstokje in de losse links van het middelste halfstokje van toer 5 [hiermee sluit je de lossenruimte 

van toer 6 in], 4 lossen. Lossenruimte en 2 halfstokjes overslaan, halfstokje in volgende 2 steken, (2 halfstokjes, 2 

lossen, 2 halfstokjes) in de hoek*. Herhaal van * tot * 3 keer in totaal. Sla verborgen halfstokje over, halfstokje in 

volgende 2 steken, 4 lossen, sla halfstokje en lossenruimte over, dubbelstokje in het middelste halfstokje van 

toer 5 [hiermee sluit je de lossenruimte van toer 6 in], 2 lossen, popcorn in middelste halfstokje van toer 6, 2 

lossen, dubbelstokje in de losse links van het middelste halfstokje van toer 5 [hiermee sluit je de lossenruimte 

van toer 6 in], 4 lossen, lossenruimte en 2 halfstokjes overslaan, halfstokje in volgende 2 steken. Halve vaste in 

tweede beginlosse om de toer te sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg. 25 steken per zijde, inclusief 2-

lossenruimte in de hoek. Steek als je met dezelfde kleur doorhaakt met 2 halve vasten over naar de hoekruimte.  

   
8. Donkergrijs: Begin in een hoek. 2 lossen (telt als halfstokje). Maak de hoek af: (halfstokje, 2 lossen, 2 

halfstokjes) in de hoek. *Sla verborgen halfstokje over, halfstokje in volgende 3 steken, 4 halfstokjes in 

lossenruimte, halfstokje in dubbelstokje, lossenruimte overslaan, 5halfstokjeswaaier in popcorn, lossenruimte 

overslaan, halfstokje in dubbelstokje, 4 halfstokjes in lossenruimte, halfstokje overslaan, halfstokje in volgende 

3 steken, (2 halfstokjes, 2 lossen, 2 halfstokjes) in de hoek*. Herhaal van * tot * 3 keer in totaal. Verborgen 

halfstokje overslaan, halfstokje in de volgende 3 steken, 4 halfstokjes in lossenruimte, halfstokje in 

dubbelstokje, lossenruimte overslaan, 5halfstokjeswaaier in popcorn, lossenruimte overslaan, halfstokje in 

dubbelstokje, 4 halfstokjes in volgende lossenruimte, halfstokje overslaan, halfstokje in volgende 3 steken. 

Halve vaste in tweede beginlosse. Stekenaantal per zijde: 27, inclusief 2-lossenruimte in de hoek.    
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9. Donkergrijs: Ga met een halve vaste naar de hoek. 3 vasten in de hoek. 

*Verborgen halfstokje overslaan, vaste in volgende 10 steken (10e vaste 

valt in eerste stokje van de waaier), 5 reliëfvasten-achter in de stokjes 

van de waaier (eerste reliëfstokje-achter valt samen met de laatste gemaakte vaste). Vaste in 

volgende 10 steken (eerste vaste in 2e halfstokje na de waaier), 3 vasten in hoek van vorige toer*. 

Herhaal van * tot * 3 keer in totaal. Sla verborgen halfstokje over, vaste in volgende 10 steken (10e 

vaste valt in eerste stokje van waaier), 5 reliëfvasten-achter in stokjes van de waaier (eerste 

reliëfvaste-achter valt in de laatste gemaakte vaste), vaste in volgende 10 steken (1e vaste in 2e 

halfstokje na de waaier). Halve vaste in eerste vaste. Hecht af en werk draadjes weg. Totaal per 

zijde: 25 steken en 3 vasten in de hoek. Als je met één kleur doorhaakt, steek je met 2 halve vasten 

over naar de middelste vaste van de hoek en start daar je nieuwe toer.  

   

10. Olijfgroen: begin in een willekeurige hoekvaste. 2 lossen (telt als halfstokje). Maak de hoek af 

(halfstokje, 2 lossen, 2 halfstokje) in dezelfde steek. *3 lossen, 3 steken overslaan, halfstokje in 

volgende 4 steken, 1 losse, 4 steken overslaan, 5halfstokjeswaaier in eerste reliefvaste-achter, 2 

steken overslaan, stokje in derde stokje van toer 8 (steek van toer 9 is dan verborgen). Steek 

overslaan, 5halfstokjeswaaier in laatste reliëfvaste-achter, 1 losse, 4 steken overslaan, halfstokje in 

volgende 4 steken, 3 lossen, 3 steken overslaan, (2 halfstokjes, 2 lossen, 2 halfstokjes) in de 

middelste vaste van de hoek*. Herhaal van * tot * 3 keer in totaal. 3 lossen, 3 steken overslaan, 

halfstokje in volgende 4 steken, 1 losse, 4 steken overslaan, 5halfstokjeswaaier in eerste 

reliëfvaste-achter, steek overslaan, stokje in derde stokje van toer 8 (steek van toer 9 verstop je), 

steek overslaan, 5halfstokjeswaaier in laatste reliëfvaste-achter, 1 losse, 4 steken overslaan, 

halfstokje in volgende 4 steken, 3 lossen, 3 steken overslaan. Halve vaste in tweede beginlosse. 

Stekenaantal per zijde: 33 steken, inclusief 2-lossenruimte in de hoek.  
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11. Olijfgroen: (2 lossen, telt als halfstokje), halfstokje in volgende steek. (2 

halfstokjes, 2 lossen, 2 halfstokjes) in hoek. *Sla verborgen halfstokje 

over, halfstokje in volgende 2 steken, 2 lossen, lossenruimte overslaan, 

halfstokje in volgende 5 steken, 1 losse, 2 steken overslaan, 

3halfstokjeswaaier in volgende steek, 1 losse, 3 steken overslaan, stokje 

in steek na middelste stokje, 1 losse, 2 steken overslaan, 

3halfstokjeswaaier in volgende steek, 1 losse, 2 steken overslaan, halfstokje in volgende 5 steken, 2 

lossen, 2 steken overslaan, halfstokje in volgende 2 steken, (2 halfstokjes, 2 lossen, 2 halfstokjes) in 

hoekruimte.* Herhaal van * tot * 3 keer in totaal. Sla verborgen halfstokje over, halfstokje in 

volgende 2 steken, 2 lossen, sla lossenruimte over, halfstokje in volgende 5 steken, 1 losse, 2 steken 

overslaan, 3halfstokjeswaaier in volgende steek, 1 losse, 3 steken overslaan, stokje in steek na het 

middelste stokje, 1 losse, 2 steken overslaan, 3halfstokjeswaaiers in de volgende steek, 1 losse, 2 

steken overslaan, halfstokje in volgende 5 steken, 2 lossen. Halve vaste in tweede beginlosse. Hecht 

af en werk draadjes weg. Steek, als je met dezelfde kleur doorgaat, met 4 halve vasten over naar de 

hoek. Stekenaantal per zijde: 35, inclusief 2-lossenruimte in de hoek.  

                

12. Bosgroen: Begin in een hoek. *3 vasten in hoekruimte, sla verborgen halfstokje over, vaste in 

volgende 3 steken, 2 vasten in lossenruimte, vaste in volgende 5 steken, vaste in lossenruimte, 3 

reliëfvasten-achter in waaier, vaste in lossenruimte, vaste in volgende stokje, vaste in lossenruimte, 

3 reliëfvasten-achter in waaier, vaste in lossenruimte, vaste in volgende 5 steken, 2 vasten in 

lossenruimte, halfstokje overslaan, vaste in volgende 3 steken*. Herhaal van * tot * 4 keer. Sla de 

laatste 3 vasten in de hoek over. Halve vaste in eerste vaste. Stekenaantal per zijde: 34.  
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13. Bosgroen: 3 lossen (telt als stokje), maak (stokje, 2 lossen, stokje) in 

middelste vaste van de hoek, *stokje in volgende 12 steken, 

reliëfhalfstokje-voor in volgende 3 steken, vaste overslaan, halfstokje in 

middelste vaste, vaste overslaan, reliëfhalfstokje-voor in de volgende 3 

steken, stokje in volgende 12 steken, (stokje, 2 lossen, stokje) in de 

middelste vaste van de hoek.* Herhaal van * tot * 3 keer. Stokje in 

volgende 12 steken, reliëfhalfstokje-voor in volgende 3 steken, vaste overslaan, halfstokje in 

middelste vaste, vaste overslaan, reliëfhalfstokje-voor in volgende 3 steken, stokje in volgende 11 

steken. Halve vaste in derde beginlosse. Hecht af en werk de draadjes weg. Stekenaantal per zijde: 

35, inclusief 2-lossenruimte in de hoek. Als je met dezelfde kleur doorgaat, steek dan met 2 halve 

vasten over naar de middelste vaste van de hoek om de nieuwe toer te starten.  
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14. Donkergrijs: Begin in een hoek. 3 lossen (telt als eerste stokje van de 

hoek). Maak de hoek af: (stokje, 2 lossen, 2 stokjes). *Sla verborgen 

stokje over, stokje in volgende 32 steken, (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) 

in de hoek*. Herhaal van * tot * 3 keer in totaal. Sla verborgen stokje over, stokje in volgende 32 

steken. Halve vaste in derde beginlosse. Hecht af en werk de draadjes weg. Stekenaantal per zijde: 

38, inclusief 2-lossenruimte in de hoek. 

 
15.  Olijfgroen: Maak de “takken” = 8 lossen voor elke tak aan beide zijden van de gele popcorn en 

dubbelestokjes. Begin de eerste 8-lossenketting aan de rechterkant van het middelste halfstokje 

van toer 4 en eindig met een halve vaste in de middelste vaste rechts van de popcorn van de 

zevende toer, zoals op de foto hieronder. Doe hetzelfde aan de linkerkant van hetzelfde halfstokje 

(toer 4). Hint: Gebruik garen dat lang genoeg is voor twee takken. Gebruik de ene helft voor het 

eerste takje en de tweede voor het tweede takje. De uiteindjes blijven aan de bovenkant van de 

takjes. Werk de uiteindjes stevig af aan de achterkant van je werk.  

 

               

Kasvun ihme – Wonderlijke groei is klaar. Veel haakplezier! 


