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Sampo Smeden (Sammon taonta)

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

Popcorn:  4 stokjes  in  dezelfde  steek,  haak uit  de  naald,
haak van voor naar achter door eerste stokje, lusje weer om
de naald, lusje naar voren trekken door het eerste stokje. 

2samengehaaktestokjes: Sla de draad om de naald, steek
de naald door de steek, haal een lusje op (3 lusjes op de
naald). Sla om, haal door 2 lusjes (2 lusjes op de naald). Sla
de draad om en steek de naald door dezelfde steek, haal
een lusje op, (4 lusjes op de naald). Sla de draad om en haal
door 2 lusjes (3 lusjes op de naald). Sla om en haal door alle
drie de lusjes heen. 

2samengehaakteverlengdevasten: steek naald door steek,
sla draad om, haal een lusje op, sla draad om, haal door 1 lusjes op de naald, steek naald in
dezelfde steek, sla draad om de naald, haal een lusje op, sla draad om de naald en haal door
alledrie de lusjes op de naald. 

Oppervlakte halve vasten: steek naald van voor naar achter in de specifieke steek. Haal garen
van verkeerde zijde naar goede zijde van je haakwerk, steek naald in volgende steek, trek garen
naar goede zijde en door de lus op je naald. Steek de haaknaald in de volgende steek en ga zo
verder met halve vasten maken over je werk heen. Knip de draad door en werk de draadjes weg
aan de verkeerde zijde. 

Copyright:
Marika Nordling behoudt alle rechten op dit patroon, de foto’s en de instructies. Kopieer of distribueer dit
patroon niet, ook niet slechts een deel. Je kunt de link delen als je het patroon wilt delen. Je kunt een
product gebaseerd op dit patroon wel verkopen, maar noem dan alstublieft wel (alle) ontwerpers. Bedankt!

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en


Sampo Smeden – Het Patroon

Maak met geel een magische ring. 

Toer 1:  3 lossen (telt  als stokje),  7 stokjes in de magische ring, halve vaste in derde
beginlosse. 

Toer 2: 3 lossen (telt als stokje), stokje in de eerste steek. 2 stokjes in elke steek, halve
vaste in derde beginlosse. 

Toer  3:  2  losse,  stokje  in  dezelfde  steek  (=2samengehaaktestokjes),  1  losse,
*2samengehaaktestokjes in volgende stokje, 1 losse*, Herhaal van * tot * nog 14 keer.
Hecht  geel  garen  af  en  hecht  oranje  garen  aan  met  een  halve  vaste  in
2samengehaaktestokjes. 

Toer  4:  3  lossen  (telt  als  stokje),  popcorn  in  lossenruimte,  *stokje  in
2samengehaaktestokjes, popcorn in lossenruimte*. Herhaal van * tot * nog 14 keer, halve
vaste in derde beginlosse om de toer te sluiten. Hecht oranje garen af. 

Toer 5:  Hecht  geel  garen aan.  Begin in de bovenste lus aan de rechterkant van een
willekeurige popcornsteek. 3 lossen (telt als stokje), 2 stokjes in dezelfde steek, 1 losse, *3
stokjes in rechterkant van de volgende popcorn, 1 losse*, herhaal van * tot * nog 14 keer,
halve vaste in derde beginlosse om toer te sluiten. Hecht geel af. 

Toer 6: Hecht aan met magenta. Maak deze toer in toer 4.Begin in de bovenste lus aan de
linkerkant van een popcorn. Hou de gele steken van toer 5 ACHTER de magenta steken. 3
lossen (telt  als  stokje),  stokje  in  dezelfde steek,  3 lossen,  *2 stokjes in linkerkant  van
popcorn, 3 lossen*. Herhaal van * tot * nog 14 keer. Halve vaste in derde beginlosse om
toer te sluiten. Hecht het magenta garen af. 



Toer 7:  Hecht aan met oranje garen. Maak de eerste steek van deze toer tussen twee
magenta stokjes EN in de gele 1-lossenruimte: 3 lossen (telt als stokje). Stokje in dezelfde
steek, 1 losse, 2 stokjes in de lossenruimte van toer 6 EN het middelste gele stokje van
toer 5, 1 losse, *2 stokjes tussen de stokjes van toer 6 EN in de lossenruimte van toer 5, 1
losse,  2  stokjes  in  de  lossenruimte  van  toer  6  EN  in  het  middelste  stokje  van  de
3stokjesgroep van toer 5, 1 losse*, herhaal van * tot * nog 14 keer. Hecht af. 

Toer  8:  Hecht  aan  met  geel  tussen  2  willekeurige  stokjes.  *2
2samengehaakteverlengdevasten tussen de 2 stokjes, 2 lossen*, herhaal van * tot * nog
31 keer. Halve vaste in eerste vaste. Hecht het gele garen af. 

Toer  9:  Hecht  aan  met  donkergrijs.  (Halve  vaste,  1  losse  (telt  als  vaste),  vaste)  in
lossenruimte, 2 halvestokjes in volgende lossenruimte, 2 stokjes in volgende lossenruimte,
(stokje, 3 dubbelestokjes) in volgende lossenruimte, 2 losse, *(3 dubbelestokjes, stokje) in
volgende  lossenruimte,  2  stokjes  in  volgende  lossenruimte,  2  halfstokjes  in  volgende
lossenruimte, 2 vasten in volgende lossenruimte, 2 vasten in volgende lossenruimte, 2
halfstokjes  in  volgende  lossenruimte,  2  stokjes  in  volgende  lossenruimte,  (stokje,  3
dubbelestokjes) in volgende lossenruimte, 2 lossen*. Herhaal van * tot * nog 2 keer. (3
dubbelestokjes, stokje) in volgende lossenruimte, 2 stokjes in volgende lossenruimte, 2
halfstokjes in volgende lossenruimte, 2 vasten in volgende lossenruimte, halve vaste in
eerse vaste. 

Toer  10:  3  lossen  (telt  als  stokje),  popcorn,  3  stokjes,  popcorn,  4  stokjes,  (2
dubbelestokjes, 2 lossen, 2 dubbelestokjes) in volgende lossenruimte, *4 stokjes, popcorn,
3 stokjes, popcorn, 2 stokjes, popcorn, 3 stokjes, popcorn, 4 stokjes, (2 dubbelestokjes, 2
lossen, 2 dubbelestokjes) in volgende lossenruimte*,  herhaal van * tot * nog 2 keer, 4
stokjes, popcorn, 3 stokjes, popcorn, stokje, halve vaste in derde beginlosse om toer te
sluiten. 

Toer 11:  3 lossen (telt als stokje), 2 stokjes, popcorn, 8 stokjes, (2 stokjes, 2 lossen, 2
stokjes) in volgende lossenruimte, *8 stokjes, popcorn, 3 stokjes, popcorn tussen stokjes,
3 stokjes, popcorn, 8 stokjes, (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in volgende lossenruimte*.
Herhaal van * tot * nog 2 keer. 8 stokjes, popcorn, 3 stokjes, popcorn tussen stokjes, hecht
donkergrijs af. 

Toer 12:  Hecht petrol blauw garen aan in de derde beginlosse met een halve vaste. 1
losse (telt als vaste), vaste in elke steek, met (2 halfstokjes, 2 lossen, 2 halfstokjes) in
hoekruimte. Hecht petrol blauw garen af. 

Toer 13:  Hecht donkergrijs garen aan in eerste losse met halve vaste. 3 lossen (telt als
stokje), stokje in elke achterste lus, (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte. Sluit
de toer met een halve vaste in de derde beginlosse. Stekenaantal: 37 steken per zijde. 

Maak een circel met oppervlakte vasten op de tweede toer met magenta garen. 

Dit patroon is ontworpen en geschreven door Marika Nordling en vertaald door Iris van 
Meer van Een Mooi Gebaar.nl
 


