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Over deze Crochet-Along 

 

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 

In de Kalevala Mythologie zitten de Maagden van Pohjola op een regenboog terwijl zij gouden draden 

spinnen. 

 

NEIDON KEHRÄ-MAAGDEN SPOEL 
 

*Extra stokjessteek* Reliëfstokjes-voor worden samengehaakt met 

een extra dubbele haaksteek, waarmee 3 stokjes, 2 dubbelestokjes 

en 2 driedubbelestokjes samengehaakt worden. Begin te haken met 

kleur 2, haak 1 stokje, maar stop als er nog 2 lusjes over zijn. Ga 

door met kleur 1: sla de draad om de naald, steek de naald in het 

linker reliëfstokje-voor aan de rechterkant en haak 1 reliëfstokje-

voor, ga door tot er nog 3 lusjes op de naald zijn. Sla de draad om 

en doe hetzelfde bij het rechter reliëfstokje-voor aan de linkerkant 

en stop wanneer er nog 4 lusjes op de naald staan. Haal de laatst 

gemaakte lus door de tweede lus op de naald. Sla twee keer om en 

haak een reliëfdubbelstokje-voor om de middelste reliëfsteek aan 

de rechterkant. Stop wanneer er nog 4 lusjes over zijn. Kopieer hetzelfde aan de linkerkant (5 lusjes 

op de naald). Haal weer de laatst gemaakte lus door de tweede lus op de haaknaald. Er zijn nu 4 

lusjes op de naald. Sla drie keer om en haak een reliëfdriedubbelstokje-voor in het meest linker 

reliëfdubbelstokje-voor aan de linkerkant. Stop wanneer er 5 lusjes over zijn. Doe hetzelfde aan de 

rechterkant (6 lusjes op de naald). Haal opnieuw de laatst gemaakte lus door de tweede lus op de 

naald. Plaats kleur 2 om de naald en trek door alle overgebleven lussen heen (5).  

 

 

 

 

 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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Kleuren:  
Kleur 1: magenta 

Kleur 2: donkergrijs 

 

Dit vierkant gebruikt de intarsia haken-techniek, waarbij de reliëfstokjes gemaakt worden met kleur 

1 en de ”stof” eronder met kleur 2. Als er niets over geschreven staat, kun je ervan uitgaan dat vanaf 

de tweede toer het garen dat niet gebruikt wordt onder de steken loopt terwijl je haakt. 

 

TIP! Om netjes van kleur te wisselen na een reliëfstokje-voor plaats je het vrije garen achter het 

stokje voor je begint met het intarsia haken.  

 

PATROON: 

 

1. Gebruik kleur 1, haak in een magische ring 5 lossen, (3 stokjes, 2 lossen) nog 2 keer, 2 

stokjes, halve vaste in derde beginlosse. (Zie foto 1). Stekenaantal per zijde: 3 stokjes en 

in de hoeken 2 lossen.  

 

 

 

2. Met kleur 2, halve vaste in lossenruimte. 5 lossen, [2 stokjes in lossenruimte (wissel naar 

kleur 1 bij de laatste doorhaal van het stokje), 3 reliëfdubbelstokjes-voor (bij de laatste 

doorhaal van het laatste reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar kleur 2), 2 stokjes in 

lossenruimte, 2 lossen] herhaal 3 keer in totaal, 2 stokjes (bij de laatste doorhaal van het 

tweede stokje wissel je naar kleur 1), 3 reliëfdubbelstokjes-voor (bij de laatste doorhaal van 

het laatste reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar kleur 2), stokje, halve vaste in derde 

beginlosse. Stekenaantal per zijde: 3 reliëfdubbelstokjes-voor, in de hoeken (2 stokjes, 

2 lossen, 2 stokjes).   
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3. Halve vaste in lossenruimte, 5 lossen, [5 stokjes (eerste en tweede stokje in de lossenruimte, 

bij de laatste doorhaal van het laatste stokje wissel je naar kleur 1), 3 reliëfdubbelstokjes-

voor  (eerste daarvan valt in dezelfde steek als het laatste stokje. Bij de laatste doorhaal van 

het laatste reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar kleur 2), 2samengehaaktestokjes 

(minderen), 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen] herhaal 3 keer in totaal. 5 stokjes (eerste 

en tweede stokje in de lossenruimte, bij de laatste doorhaal van het laatste stokje wissel je 

naar kleur 1), 3 reliëfstokjes-voor (eerste reliëfstokje-voor valt in dezelfde steek als het 

laatste stokje, bij de laatste doorhaal van het laatste reliëfdubbelstokjes-voor wissel je naar 

kleur 2), 2samengehaaktestokjes (minderen), stokje in de lossenruimte, sluit de toer met een 

halve vaste (zie foto 3). Stekenaantal per zijde: 5 stokjes (2 samengehaakte), 3 

reliëfdubbelstokjes, in de hoeken (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes).  

 

 

 

4. Halve vaste in lossenruimte, 5 lossen, [4 stokjes (eerste en tweede stokje in lossenruimte, bij 

de laatste doorhaal van het laatste stokje wissel je naar kleur 1 en laat je kleur 2 achter je 

werk hangen), 3 stokjes overslaan, 3 reliëfdubbelstokjes-voor (bij de laatste doorhaal van 

het laatste reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar kleur 2 en laat je kleur 1 losjes achter je 

werk hangen), ga terug achter de reliëfdubbelstokjes-voor en maak 3 dubbelstokjes in de 

overgeslagen steken (bij de laatste doorhaal van het eerste dubbelestokje wissel je naar 

kleur 1 en haak je op de intarsia manier door), 2samengehaaktestokjes (eerste van deze 

stokjes is in dezelfde steek als het laatste reliëfdubbelestokje-voor = meerderen en 

minderen, haak tweede stokje met kleur 2), 2 stokjes, 2 stokjes in lossenruimte, 2 lossen] 
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herhaal 3 keer in totaal. 2 stokjes in lossenruimte, 2 stokjes (bij de laatste doorhaal van het 

tweede stokje wissel je naar kleur 1 en laat je kleur 2 achter je werk hangen), 3 stokjes 

overslaan, 3 reliëfdubbelstokjes-voor (bij de laatste doorhaal van het laatste 

reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar kleur 2 en laat je kleur 1 losjes achter je werk 

hangen), ga terug onder de overgeslagen reliëfdubbelstokjes-voor en maak 3 dubbelstokjes 

(bij de laatste doorhaal van het eerste dubbelstokje wissel je naar kleur 1 en ga je op de 

intarsia manier door met haken), 2samengehaakte stokjes (eerste van deze stokjes is in 

dezelfde steek als het laatste reliëfdubbelstokje-voor = meerderen en minderen, tweede 

stokje met kleur 2), 2 stokjes, stokje in lossenruimte, halve vaste in derde beginlosse. (foto’s 

4 tot 6). Stekenaantal per zijde: 6 stokjes (2 samengehaakte), 3 dubbelestokjes, 3 

reliëfdubbelstokjes, in de hoek (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes).  

 

 

 

 

5. Halve vaste in lossenruimte. 5 lossen, [2 stokjes in lossenruimte, stokje (bij de laatste 

doorhaal van het stokje wissel je naar kleur 1 en laat je kleur 2 achter je werk hangen), 3 

stokjes overslaan, 3 reliëfdubbelstokjes-voor (foto 7, bij de laatste doorhaal van het laatste 

reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar kleur 2 en ga je op de intarsia manier door).  
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Ga terug onder de reliëfdubbelstokjes-voor en maak 3 dubbelstokjes in de overgeslagen 

steken, 2samengehaaktestokjes (eerste stokje is in dezelfde steek als het laatste 

reliëfdubbelstokje-voor = meerderen en minderen, foto 8).  

 

 

 

3 stokjes overslaan, 3 dubbelestokjes (bij de laatste doorhaal van het laatste dubbelstokje 

wissel je naar kleur 1, foto 9).  
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Ga terug naar de 3 overgeslagen stokjes, 3 reliëfdubbelstokjes-voor (de laatste in de 

samengehaaktestokjes en wissel bij de laatste doorhaal daarvan naar kleur 2, foto 10). 

  

 

 

2samengehaaktestokjes (eerste stokje is in dezelfde steek als het laatste dubbelestokje, 

tweede stokje is in de volgende steek), 2 stokjes in lossenruimte, 2 lossen] herhaal nog 2 

keer. 2 stokjes in lossenruimte, stokje (wissel bij de laatste doorhaal van de steek naar kleur 

1 en laat kleur 2 losjes achter je werk hangen), 3 stokjes overslaan, 3 reliëfdubbelstokjes-

voor (bij de laatste doorhaal van het laatste reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar kleur 2 

en ga je op intarsia wijze door), ga terug achter de overgeslagen stokjes en maak 3 

dubbelstokjes, 2samengehaaktestokjes (eerste stokje in dezelfde steek als laatste 

reliëfdubbelstokje-voor = meerdering en mindering), 3 stokjes overslaan, 3 dubbelstokjes 

(bij de laatste doorhaal van het laatste dubbelstokje wissel je naar kleur 1)¸ ga terug naar de 

overgeslagen steken, 3 reliëfdubbelstokjes-voor (laatste in samengehaakte steken en wissel 

bij de laatste doorhaal daarvan naar kleur 2), 2samengehaaktestokjes (eerste in dezelfde 

steek als het laatste dubbelestokje), stokje in lossenruimte, halve vaste om de toer te sluiten 

(foto 11). Stekenaantal per zijde: 5 stokjes (2 samengehaakte), 6 dubbelestokjes, 6 

reliëfdubbelstokjes, in de hoeken (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes). 
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6. Halve vaste naar lossenruimte. 5 lossen, [2 stokjes in lossenruimte, 2 stokjes, 

2samengehaakte stokjes (vermindering, bij de laatste doorhaal van het tweede stokje wissel 

je naar kleur 1en laat je het grijze garen hangen), 3 reliëfdubbelstokjes-voor (eerste in 

dezelfde steek als het laatste stokje, bij de laatste doorhaal van het laatste 

reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar kleur 2 en ga je op de intarsia manier verder), 7 

stokjes (bij de laatste doorhaal van het laatste stokje wissel je naar kleur 1 en laat je kleur 2 

hangen), 3 reliëfdubbelstokjes-voor (bij de laatste doorhaal van het laatste 

reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar kleur 2 en ga je op intarsia wijze verder), 3 stokjes, 2 

stokjes in lossenruimte, 2 lossen]. Herhaal van [ tot ] nog 2 keer. 2 stokjes in lossenruimte, 2 

stokjes, 2samengehaaktestokjes (bij de laatste doorhaal van het laatste stokje wissel je naar 

kleur 1 en laat je kleur 2 hangen), 3 reliëfdubbelstokjes-voor (eerste in dezelfde steek als het 

laatste stokje, bij de laatste doorhaal van het laatste reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar 

kleur 2 en ga je door op de intarsia manier), 7 stokjes (bij de laatste doorhaal van het 

laatste stokje wissel je naar kleur 1 en laat je kleur 2 losjes achter je werk hangen), 3 

reliëfdubbelstokjes-voor (bij de laatste doorhaal van het laatste reliëfdubbelstokje-voor 

wissel je naar kleur 2 en ga je op intarsia manier verder), 3 stokjes, stokje in lossenruimte, 

halve vaste om de toer te sluiten. (foto 12). Stekenaantal per zijde: 14 stokjes (2 

samengehaakte), 6 reliëfdubbelstokjes-voor, in hoeken (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes).   

 

 

 

7. Halve vaste in lossenruimte. 5 lossen, [2 stokjes in lossenruimte, 4 stokjes, 

2samengehaaktestokjes, 2 steken overslaan, 3 dubbelestokjes (bij de laatste doorhaal van 

het laatste dubbelestokje wissel je naar kleur 1 en laat je kleur 2 losjes achter je werk 

hangen.) 
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Ga terug naar de overgeslagen stokjes, 1 reliëfdubbelstokje-voor in dezelfde steek als de 

samengehaaktestokjes, 2 reliëfdubbelstokjes-voor (bij de laatste doorhaal van het tweede 

reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar kleur 2 en ga je op intarsia wijze verder, foto 13 en 

foto 14).  

 

 

 

3samengehaaktestokjes (eerste stokje gaat in dezelfde steek als laatste dubbelestokje, 

meerderen en minderen, voor laatste doorhaal wissel je naar kleur 1 en laat je kleur 2 

hangen), 2 stokjes overslaan, 3 reliëfdubbelstokjes-voor (bij de laatste doorhaal van het 

laatste reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar kleur 2 en ga je op intarsia manier verder, foto 

15).  
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Ga terug naar de overgeslagen stokjes, dubbelstokje in dezelfde steek als laatste stokje van 

de 3samengehaaktestokjes, 2 dubbelestokjes in overgeslagen steken (foto 15 en foto 16).  

 

 

 

2samengehaaktestokjes (eerste stokje in dezelfde steek als laatste reliëfdubbelestokje-voor, 

tweede stokje in volgende steek), 4 stokjes, 2 stokjes in lossenruimte, 2 lossen] herhaal nog 2 

keer. 2 stokjes in lossenruimte, 4 stokjes, 2samengehaaktestokjes, 2 steken overslaan, 3 

dubbelestokjes (bij de laatste doorhaal van het laatste dubbelestokje wissel je naar kleur 1 

en laat je kleur 2 hangen), ga terug naar de overgeslagen steken, 3 reliëfdubbelstokjes-voor 

(bij de laatste doorhaal van het laatste reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar kleur 2 en ga 

je op intarsia wijze door), 3samengehaaktestokjes (eerste stokje in dezelfde steek als het 

laatste dubbelestokje, vermeerderen en verminderen, voor laatste doorhaal wissel je naar 

kleur 1 en laat je kleur 2 hangen), 2 steken overslaan, 3 reliëfdubbelstokjes-voor (bij de 

laatste doorhaal van het laatste reliëfdubbelstokje-voor wissel je naar kleur 2 en ga je op 

intarsia wijze verder), ga terug naar de overgeslagen stokjes, dubbelstokje in dezelfde steek 

als het laatste stokje, 2 dubbelstokjes in overgeslagen steken, 2samengehaaktestokjes (eerste 

in dezelfde steek als het laatste reliëfdubbelstokje-voor), 4 stokjes, stokje in lossenruimte, 

halve vaste om toer te sluiten (foto 17). Stekenaantal per zijde: 15 stokjes (2 

dubbelsamengehaakte, 3 enkel samengehaakte), 6 dubbelestokjes, 6 

reliëfdubbelestokjes-voor, in de hoeken (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes).   
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8. Halve vaste naar lossenruimte. 5 lossen. [2 stokjes in lossenruimte, 7 stokjes, 4 halfstokjes, 

2samengehaaktehalfstokjes, *extra stokjessteek*, 2samengehaaktehalfstokjes, 4 halfstokjes, 

7 stokjes, 2 stokjes in lossenruimte, 2 lossen] herhaal nog 2 keer. 2 stokjes in lossenruimte, 7 

stokjes, 4 halfstokjes, 2samengehaaktehalfstokjes, *extra stokjessteek*, 

2samengehaaktehalfstokjes, 4 halfstokjes, 7 stokjes, stokje in lossenruimte, halve vaste om 

de toer te sluiten (foto 18). Stekenaantal: 14 stokjes, 12 halfstokjes (2 x samengehaakt), 1 

extrastokjessteek, in de hoeken (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes).   

 

 

 

 

9. Laat kleur 1 achter je werk lopen, het is pas aan het eind van de toer nodig. Halve vaste in 

lossenruimte. 5 lossen. [2 stokjes in lossenruimte, 29 stokjes, 2 stokjes in lossenruimte, 2 

lossen] herhaal nog 2 keer. 2 stokjes in lossenruimte. 29 stokjes, stokje in lossenruimte, 

wissel naar kleur 1 en sluit de toer met een halve vaste. (foto 19). Stekenaantal per zijde: 

29 stokjes, in hoeken (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes).   
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10. Halve vaste in lossenruimte, 5 lossen. [2 stokjes in lossenruimte, (1 losse, 1 steek overslaan, 

1 stokje) 16 keer in totaal, 1 losse, 1 steek overslaan, 2 stokjes in lossenruimte, 2 lossen] 

herhaal 3 keer in totaal, 2 stokjes in lossenruimte, (1 losse, 1 steek overslaan, 1 stokje) 16 

keer in totaal, 1 losse, 1 steek overslaan, 1 stokje in lossenruimte, wissel naar kleur 2. Halve 

vaste om de toer te sluiten (foto 20). Knip kleur 1 door. Stekenaantal per zijde: 16 stokjes, 

17 lossen, in hoeken (2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes).  

  

 

 

11. Halve vaste in lossenruimte. 5 lossen. 2 Reliëfstokjes-achter in elk stokje, 3 lossen in de 

hoek. Let op: in de laatste zijde alleen 1 reliëfstokje-achter in het eerste stokje. (40 

reliëfstokjes-achter aan elke zijde). Halve vaste om de toer te sluiten (foto 21). Hecht af en 

werk de draadjes weg. Blok je vierkant. Stekenaantal per zijde: 40 reliëfstokjes-achter, in 

de hoeken 3 lossen.   
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Dit patroon is ontworpen en geschreven door:  

Johanna Nuorela 

 

Copyright: 

Johanna Nuorela heeft alle rechten op dit patroon, de foto’s en de instructies. Niets uit deze weergave mag 

worden gekopieerd, gereproduceerd of verdeeld. Je kunt de link naar het patroon delen als je het patroon wilt 

delen. Je mag het product wat je van dit patroon maakt wel verkopen, maar vermeld daarbij dan Johanna 

Nuorela als ontwerpster. Bedankt! 

 


