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            KALEVALA-CAL 

ZWAAN van TUONELA 
Arni Oksanen 

 

Give to me thy fairest maiden, 

Bride of mine to be forever." 

Louhi, hostess of Pohyola, 

Made this answer to the suitor: 

"I will only give my daughter, 

Give to thee my fairest virgin, 

Bride of thine to be forever, 

When for me the swan thou killest 

In the river of Tuoni, 

Swimming in the black death-river, 

In the sacred stream and whirlpool; 

Thou canst try one cross-bow only, 

But one arrow from thy quiver." 
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Then the reckless Lemminkainen, 

Handsome hero, Kaukomieli, 

Braved the third test of the hero, 

Started out to hunt the wild-swan, 

Hunt the long-necked, graceful swimmer, 

In Tuoni's coal-black river, 

In Manala's lower regions. 

Quick the daring hunter journeyed, 

Hastened off with fearless footsteps, 

To the river of Tuoni, 

To the sacred stream and whirlpool, 

With his bow upon his shoulder, 

With his quiver and one arrow. 

uit het veertiende gedicht van de Kalevala 

 

De inspiratie voor dit vierkant is de legende van de Zwaan van Tuonela, die over de zwarte rivier van 

Tuonela zwemt [een mythische rivier waar de doden overheen moeten om Tuonela te bereiken, waar de 

doden wonen]. In de legende gaat de man die de heilige zwaan doodt, zelf ook dood. In vroegere tijden 

geloofden mensen dat je zelf vernietigd werd als je een zwaan schoot.  

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune14.htm
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ZWAAN van TUONELA    - Ontworpen door Arni Oksanen 

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 

 

Informatie: 

 

Garen: Menita, Lasse. Kleuren uit de Bos-samenstelling:  

203 (donkergrijs), 3309 (oranje), 757 (paars).  

Kleuren in dit ontwerp:  

200 (zwart, voor de rivier) 

100 (wit, voor de zwaan) 

229 (rood, voor de tragische en bloederige dood van Lemminkäinen).  

De foto’s bestaan uit wit, roze en zwart.  

Je hebt ook een schaar nodig en een stopnaald. Daarnaast heb je steekmarkeerders nodig. Ik raad je aan 

om het vierkant te blokken als je klaar bent.  

 

 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Speciale Steken:  

 

Picot  3 lossen, steek je haaknaald in de steek aan de basis van je 

lossenketting, draad om de naald, halve vaste.  

Staande steek  Informatie te vinden op internet 

Magische ring  Informatie te vinden op internet 

 

 

Tips bij het lezen van dit patron 

 

 *-* Herhaal de instructies tussen de sterretjes het aantal keer dat staat aangegeven. Dit is normaliter een 

herhaling voor een gehele zijde.  

(…) Herhaal de instructies tussen haakjes even vaak als aangegeven.  

[…] Tussen de haken staan tips en fotohints om je door het patroon heen te helpen.  

 

Copyright: 

 

Arni Oksanen heeft alle rechten op dit patroon, op de foto’s en op de instructies. Je mag niets kopiëren, 

reproduceren of verspreiden uit dit patroon. Je kunt de link naar het blog van de ontwerpster delen: 

arnikki.blogspot.fi. Je mag het product dat je maakt van dit patroon delen, maar noem de ontwerpster 

daarbij. Dankjewel! 

 

© 2017 Arni Oksanen, all rights reserved 

 

Hier kun je luisteren naar Swan of Tuonela, gecomponeerd door Jean Sibelius. Dit is het tweede deel van de 

Lemminkäinen-series. Met deze geluiden hoop ik dat je fijne, ontspannen momenten beleefd tijdens het 

haken van dit patroon.  

 

  

https://arnikki.blogspot.com/2017/10/tuonelan-joutsen.html
https://www.youtube.com/watch?v=DRTJt2kDKJ0&feature=youtu.be
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Zwaan van Tuonela Patroon 
 

Je kunt dit patroon maken met zoveel kleuren als je wilt. Ik heb het patroon geschreven voor de drie 

kleuren van mijn keuze. Tussen de haakjes staan in het oranje de kleuren aangegeven.  

 

 

Toer 1. 

 

Begin met zwart (donkergrijs) garen en maak een magische ring. In de ring: 1 losse (telt niet als steek), 6 

vasten, trek de ring dicht en sluit de toer met een halve vaste in de eerste vaste. Hecht af. [Hint: in de 

volgende toer kun je het uiteindje onder de stokjes wegwerken].  

 

Stekenaantal: 6 vasten. 

 

 

Toer 2. 

 

[Voor deze toer is het handig om het eerste stokje van elke herhaling aan te geven met een 

steekmarkeerder. Deze markeringen heb je nodig in toer 5. [Foto 1]]. 

Wissel naar wit (oranje) garen door een staand-stokje OF 3 lossen te maken in dezelfde steek als de halve 

vaste. Stokje in dezelfde steek, *(2 stokjes in de volgende steek)* herhaal van * tot * nog 4 keer, halve 

vaste in eerste stokje. 

 

Stekenaantal: 12 stokjes.  

 

 

  Foto 1. 

 

 

 

 



    

 

                                                          © 2017 Arni Oksanen, all rights reserved 

Toer 3. 

 

5 lossen [telt als stokje en 2 lossen], stokje in dezelfde steek, *steek overslaan, (stokje, 

2 lossen, stokje) in de volgende steek. Herhaal van * tot * nog 4 keer, halve vaste in 

derde losse. [Foto 2].  

 

Stekenaantal: 12 stokjes en 6 2-lossenruimtes.  

 

 

Foto 2. 

 

Toer 4. 

 

*Haak in de volgende 2-lossenruimte (3 stokjes, dubbelstokje, picot, dubbelstokje, 3 stokjes), halve vaste 

tussen twee stokjes van vorige toer [Foto 3].* Herhaal van * tot * nog 5 keer. Halve vaste in halve vaste 

waarmee je de vorige toer gesloten hebt], waarbij je naar rood (paars) garen wisselt. [Hint voor het 

wisselen van kleur: steek de naald door de steek en trek het rode (paarse) garen van de achterkant naar de 

voorkant door het werk – ga de volgende toer door met rood (paars). Hecht het witte (oranje) garen af. 

[Foto 4].  

 

Stekenaantal: 54 steken en 6 picots.  

 

 

 Foto 3.     Foto 4.  
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Toer 5. 

 

Met rood (paars) garen, haak een reliëfvierdubbelstokje-voor om de eerste 

gemarkeerde steek van toer 2. [Foto 5 en 6]. 2 lossen, halve vaste vanaf de achterzijde van het werk in 

stokje van toer 2 tussen twee stokjes van toer 3 in [zelfde gemarkeerde stokje van toer 2, waar je het 

reliëfvierdubbelstokje-voor gemaakt hebt [Foto 7]. 2 lossen, halve vaste tussen blaadjes [Foto 8], 

reliëfvierdubbelstokje-voor om dezelfde steek als het vorige reliëfvierdubbelstokje-voor [Foto 9]. *Sla 

stokje van toer 2 over, reliëfvierdubbelstokje-voor in volgende gemarkeerde stokje, 2 lossen, halve vaste in 

stokje van toer 2 tussen de stokjes van toer 3 [gemarkeerde stokje van toer 2], 2 lossen, halve vaste in halve 

vaste tussen de blaadjes, reliëfvierdubbelstokje voor in hetzelfde gemarkeerde stokje van toer 2*. Herhaal 

van * tot * nog 4 keer, halve vaste in eerste reliëfvierdubbelstokje-voor [Foto 10]. [Foto van de achterkant, 

Foto 11].  

 

Stekenaantal : 24 steken en 12 2-lossenruimtes.  

 

 

   

Foto 5.  Foto 6. 

 

  

Foto 7. Foto 8. 
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Foto 9.              Foto 10. 

        

             

 Foto 11. 

Toer 6. 

Halve vaste in volgende 2-lossenruimte aan achterkant van je werk [werk ligt met de goede kant naar je 

toe], 3 lossen, halve vaste in volgende lossenruimte, (3 stokjes, dubbelstokje, picot) in volgende 

reliëfvierdubbelstokje-voor, (dubbelstokje, 3 stokjes) in volgende reliëfvierdubbelstokje-voor. *halve vaste 

in lossenruimte, 3 lossen [Foto 12], halve vaste in lossenruimte, (3 stokjes, dubbelstokje, picot) in volgende 

steek, (dubbelstokje, 3 stokjes) in volgende steek [Foto 13 en 14].* Herhaal van * tot * nog 5 keer, halve 

vaste in eerste halve vaste. Hecht af, ook als je met één kleur werkt. [Toer vanaf de achterkant 

gefotografeerd, Foto 15].  

Stekenaantal: 60 steken, 6 3-lossenruimtes en 6 picots.  
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 Foto 12. Foto 13. 

                        

  Foto 14.  Foto 15. 

 

Toer 7. 

[Deze toer werk je vanaf de achterkant, met de goede kant naar je toe] Gebruik wit (oranje) garen, maak 

een halve vaste in een eerste reliëfvierdubbelstokje-voor van toer 5 [Foto 16]. *2 lossen, (stokje, 2 

dubbelstokjes, driedubbelstokje, picot, driedubbelstokje, 2 dubbelstokjes, stokje) in volgende 3-

lossenruimte. [Foto 17]. 2 lossen, halve vaste in volgende reliëfvierdubbelstokje [Foto 18]*. Herhaal van * 

tot * nog 5 keer, halve vaste in eerste halve vaste. [Toer 7, Foto 19 en 20]. 

Stekenaantal: 54 steken, 6 picot en 12 2-lossenruimtes.  
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 Foto 16. Foto 17. 

                      

 Foto 18. Foto 19. 

 

Foto 20. 
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Toer 8. 

*halve vaste in volgende 2-lossenruimte, 3 lossen, halve vaste tussen de twee 

driedubbelestokjes aan de achterzijde van het werk [goede kant ligt naar je toe] [Foto 

21], 3 lossen, halve vaste in volgende lossenruimte, 2 lossen*. Herhaal van * tot * nog 5 keer. Halve vaste in 

laatste lossenruimte. Hecht af. 

Stekenaantal: 18 halve vasten, 12 3-lossenruimtes, 6 2-lossenruimtes.  

 

 

Foto 21. 

Toer 9. 

Deze toer wordt gemaakt in de lossenruimtes van de vorige toer [goede kant naar je toe]. De steken tussen 

de haakjes worden in één lossenruimte gemaakt. Met zwart (donkergrijs) garen haak je een halve vaste en 

3 lossen in de volgende lossenruimte [of een staand-stokje], 3 stokjes in dezelfde lossenruimte (= 4 stokjes), 

(4 stokjes), [Foto 22], (3 dubbelestokjes, 2 lossen, 3 dubbelestokjes), [eerste hoek gemaakt].  

(stokje, halfstokje), 2 vasten in elk van de volgende 3 lossenruimtes, (halfstokje, stokje) [Foto 23]. (3 

dubbelestokjes, 2 lossen, 3 dubbelestokjes) [hoek].  

(4 stokjes), (4 stokjes), (3 dubbelestokje, 2 lossen, 3 dubbelestokjes) [hoek]. 

(stokje, halfstokje), 2 vasten in elk van de volgende 3 lossenruimtes, halfstokje, stokje (3 dubbelestokjes, 2 

lossen, 3 dubbelestokjes) [hoek], halve vaste in derde losse. [Foto 24 en 25 voor de complete toer] 

Stekenaantal:  60 steken en 4 2-lossenruimtes.  
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 Foto 22.                                                            Foto 23. 

 

          

 Foto 24. Foto 25. 

Toer 10. 

1 losse en een vaste in de halve vaste van de vorige toer, 2 vasten, maak een vaste door de naald door de 

vorige drie toeren te steken op de volgende manier: steek de naald tussen de twee driedubbelestokjes van 

het blaadje van toer 7, door de picot van toer 4 (voorkant naar achterkant) en in de volgende steek van toer 

9 [Foto 26-28], vaste in volgende 7 steken.  

In de hoek (vaste, vaste in lossenruimte en door de picot van toer 6 [Foto 29], vaste), 3 halfstokjes, 

halfstokje tussen twee driedubbelestokjes van het blaadje van toer 7 en door de picot van toer 4 (voorkant 

naar achterkant) en in de volgende steek van toer 9, 2 halfstokjes, 4 vasten, 2 halfstokjes, halfstokje tussen 

de twee driedubbelestokjes van de blaadjes van toer 7 en door de picot van toer 4 (voorkant naar 

achterkant) en in de volgende steek van toer 9, 3 halfstokjes.  
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In de hoek (vaste, vaste in hoekruimte en door picot van toer 6, vaste), 6 vasten, vaste 

tussen twee driedubbelestokjes van blaadje van toer 7 en door picot van toer 4 

(voorkant naar achterkant) en in volgende steek van toer 9, 7 vasten.  

In de hoek (vaste, vaste in de hoeklossenruimte en door de picot van toer 6, vaste), 3 halfstokjes, halfstokje 

tussen de twee driedubbelestokjes van het blaadje van toer 7 en door de picot van toer 4 (voorkant naar 

achterkant) en in de volgende steek van toer 9, 2 halfstokjes, 4 vasten, 2 halfstokjes, halfstokje tussen de 

twee driedubbelestokjes van het blaadje van toer 7 en door de picot van toer 4 (voorkant naar achterkant) 

en in de volgende steek van toer 9, 3 halfstokjes.  

In de hoek (vaste, vaste in hoeklossenruimte en door de picot van toer 6, vaste) 3 vasten, halve vaste in 

eerste vaste. [Complete toer, Foto 30].  

Stekenaantal: 72 steken.  

      

 Foto 26. Foto 27. 

      

 Foto 28.   Foto 29.  
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 Foto 30. 

Toer 11. 

1 losse en vaste in dezelfde steek, 10 vasten, halfstokje.  

(2 halfstokjes, 3 lossen, dubbelstokje) in middelste vaste in de hoek, dubbelstokje, 3 stokjes, 3 halfstokjes, 4 

vasten, 3 halfstokjes, 3 stokjes, dubbelstokje.  

(dubbelstokje, 3 lossen, 2 halfstokjes) in middelste stokje van de hoek, halfstokje, 14 vasten, halfstokje.  

(2 halfstokjes, 3 lossen, dubbelstokje) in middelste vaste in de hoek, dubbelstokje, 3 stokjes, 3 halfstokjes, 4 

vasten, 3 halfstokjes, 3 stokjes, dubbelstokje.  

(dubbelstokje, 3 lossen, 2 halfstokjes) in middelste vaste van de hoek, halfstokje, 3 vasten, halve vaste in 

eerste vaste om toer te sluiten. [Complete toer, Foto 31].  

Stekenaantal: 20 steken per zijde en 4 3-lossenruimtes in de hoeken.  

 

Foto 31. 
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Toer 12. 

1 losse en vaste in dezelfde steek, 2 vasten, vaste door picot van toer 7 in de volgende 

steek, 7 vasten, reliëfdubbelstokje-voor om volgende picot, steek overslaan, 2 vasten. 

(2 vasten, 3 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 3 stokjes, stokje door picot van toer 7 en in volgende steek, 6 

stokjes, stokje door picot van toer 6 in volgende steek, 6 stokjes, stokje door picot van toer 7 en in volgende 

steek, 2 stokjes.  

(2 stokjes, 3 lossen, 2 vasten) in de hoekruimte, 2 vasten, reliëfdubbelstokje-voor om volgende picot, steek 

overslaan, 6 vasten, vaste door picot van toer 7 en volgende steek, 7 vasten, reliëfdubbelstokje-voor om 

volgende picot, steek overslaan, 2 vasten.  

(2 vasten, 3 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 3 stokjes, stokje door picot van toer 7 en in volgende steek, 6 

stokjes, stokje door picot van toer 6 en in volgende steek, 6 stokjes, stokje door picot van toer 7 en in 

volgende steek, 2 stokjes.  

(2 stokjes, 3 lossen, 2 vasten) in hoekruimte, 2 vasten, reliëfdubbelstokje-voor om volgende picot, steek 

overslaan, 3 vasten, halve vaste in eerste vaste. [Complete toer, Foto 32].  

Stekenaantal: 24 steken per zijde en 4 3-lossenruimtes in de hoeken.  

 

 

 

Foto 32. 
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Toer 13. 

3 lossen (telt als stokje), 2 stokjes, reliëfdubbelstokje-voor om de middelste picot, steek overslaan, 7 

stokjes, reliëfstokje-voor om volgende reliëfdubbelstokje, 4 stokjes.  

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte, 4 stokjes, reliëfdriedubbelstokje om picot, steek overslaan, 

7 stokjes, reliëfdubbelstokje-voor om de picot, steek overslaan, 7 stokjes, reliëfdriedubbelstokje-voor om 

picot, steek overslaan, 3 stokjes. 

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte, 4 stokjes, reliëfstokje-voor om reliëfdubbelstokje-voor, 6 

stokjes, reliëfdubbelstokje-voor om picot, steek overslaan, 7 stokjes, reliëfstokje-voor om 

reliëfdubbelstokje-voor, 4 stokjes.  

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 4 stokjes, reliëfdriedubbelstokje-voor om picot, steek 

overslaan, 7 stokjes, reliëfdubbelstokje-voor om picot, steek overslaan, 7 stokjes, reliëfdriedubbelstokje om 

picot, steek overslaan, 3 stokjes.  

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte, 4 stokjes, reliëfstokje-voor om reliëfdubbelstokje-voor, 3 

stokjes, halve vaste in derde beginlosse om toer te sluiten. [Complete toer, Foto 33].  

Stekenaantal: 28 steken per zijde en 4 3-lossenruimtes.  

 

 

 

   Foto 33. 
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Toer 14. 

3 lossen (telt als stokje), 2 stokjes, reliëfstokje-voor in volgende reliëfdubbelstokje-

voor, 7 stokjes, reliëfstokje-voor, 6 stokjes.  

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 6 stokjes, reliëfstokje-voor, 7 stokjes, reliëfstokje-voor, 7 

stokjes, reliëfstokje-voor, 5 stokjes.  

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 6 stokjes, reliëfstokje-voor, 6 stokjes, reliëfstokje-voor, 7 

stokjes, reliëfstokje-voor, 6 stokjes.  

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 6 stokjes, reliëfstokje-voor, 7 stokjes, reliëfstokje-voor, 7 

stokjes, reliëfstokje-voor, 5 stokjes.  

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 6 stokjes, reliëfstokje-voor, 3 stokjes, halve vaste in derde 

beginlosse. [Complete toer, Foto 34]. 

Stekenaantal: 32 steken per zijde en 4 3-lossenruimtes in de hoeken.  

 

 

 

  Foto 34. 
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Toer 15. 

3 lossen (telt als stokje), 2 stokjes, reliëfstokje-voor, 7 stokjes, reliëfstokje-voor, 8 

stokjes.  

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 8 stokjes, reliëfstokje-voor, 7 stokjes, reliëfstokje-voor, 7 

stokjes, reliëfstokje-voor, 7 stokjes.  

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 8 stokjes, reliëfstokje-voor, 6 stokjes, reliëfstokje-voor, 7 

stokjes, reliëfstokje-voor, 8 stokjes.  

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 8 stokjes, reliëfstokje-voor, 7 stokjes, reliëfstokje-voor, 7 

stokjes, reliëfstokje-voor, 7 stokjes.  

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 8 stokjes, reliëfstokje-voor, 3 stokjes, halve vaste in eerste 

stokje om toer te sluiten. [Complete toer, Foto 35]. 

 Stekenaantal: 36 steken per zijde en 4 3-lossenruimtes in de hoeken.  

 

 

 

 

  Foto 35. 
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Toer 16. 

3 lossen (telt als stokje), 21 stokjes. 

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte, 36 stokjes. 

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte, 36 stokjes. 

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte, 36 stokjes. 

(2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte, 14 stokjes, halve vaste in derde beginlosse.  

Stekenaantal: 40 stokjes per zijde en 4 3-lossenruimtes in de hoeken.  

 

Gefeliciteerd! Deze Zwaan van Tuonela is nu af. Blok je werk om het de juiste vorm en oppervlakte te 

geven.  

 

 


