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Referentie: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune20.htm, http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune21.htm  

 

Now we sing the wondrous legends, 

Songs of wedding-feasts and dances, 

Sing the melodies of wedlock, 

Sing the songs of old tradition; 

Sing of Ilmarinen's marriage 

To the Maiden of the Rainbow, 

Fairest daughter of the Northland, 

Sing the drinking-songs of Pohya. 

Long prepared they for the wedding 

In Pohyola's halls and chambers, 

In the courts of Sariola 

 (Poem XX) 

 

Quick the servants of Pohyola 

Tore away the upper cross-bar, 

That his cap might not be lifted; 

Made the oaken threshold lower 

That the hero might not stumble; 

Made the birch-wood portals wider, 

Opened full the door of welcome, 

Easy entrance for the suitor. 

(Poem XXI) 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1761444660843189&set=p.1761444660843189&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1761444660843189&set=p.1761444660843189&type=3
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune20.htm
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune21.htm
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Louhi, de gastvrouw van Pohjola, had een prachtige, wonderschone dochter met veel 

geïnteresseerde mannen om zich heen. Lemminkäinen wilde met de maagd trouwen, maar 

verdronk tragisch. Louhi wilde graag dat haar dochter met Väinämöinen trouwde, maar de maagd vond hem te oud 

en werd in plaats daarvan verliefd op de aantrekkelijke Ilmarinen. Louhi test haar toekomstige schoonzoon door 

hem moeilijke taken te geven en uiteindelijk moet Louhi accepteren dat hij haar schoonzoon wordt. Er komt een 

groot trouwfeest met alle mensen uit Pohjola en hun gasten en de maagd wordt zo gastvrouw voor Ilmarinen.  

De trouwdag – wat een prachtige reden voor een feestje! Familie en vrienden hebben zich rondom tafels met 

heerlijk eten verzameld, de bruid is mooi en de bruidegom is knap. Iedereen is emotioneel. Er hangt een belofte in 

de lucht van levenslange blijdschap en geluk voor het bruidspaar, die elkaar snappen.  

Blijdschap en liefde waren mijn inspiratie bij het ontwerpen van dit vierkant. Het bruidsboeket in het midden van 

het werk en de met slingers versierde tuin in Pohjola waar de gasten dansten tot het ochtend werd. De gouden 

bruidskroon met juwelen is aan elke kant geplaatst om de bruid en bruidegom te beschrijven en hun geluk en liefde 

op de trouwdag.  

De steken in dit vierkant worden veel gebruikt. Het zijn eigenlijk variaties tussen reliëfsteken-voor en achter, puffs 

en popcorns die het uitdagend maken. Je werkt met verschillende kleuren om de uitdaging nog groter te maken. 

Daarom heb ik dit vierkant toch een gemiddelde moeilijkheid gegeven.  

Kom je ook dansen? Laten we de Pohjola trouwdag vieren! 

Pohjola Haat    – 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 

 Geel  2317    

 Olijfgroen 9963 

 Magenta 8755 

  Paars  757  

  Donkergrijs 203   

 

Je hebt ook een schaar en (stop)naald nodig.  
 

 

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

puff (puffsteek met drie keer omslaan): (Sla de draad om de naald, steek de naald in de steek, sla de draad om de 

naald en haal door de steek heen) 3 keer (Je hebt nu 7 lusjes op de naald). Sla de draad om de naald en trek door 

alle 7 lusjes heen. 1 losse om de puff af te maken. Losse telt niet als steek.  

popcorn (gemaakt met halfstokjes, deze popcorn is kleiner dan de normale 5stokjespopcorn). Begin met het maken 

van 4 halfstokjes in dezelfde steek. Haal de naald uit de lus na het laatste halfstokje, steek de naald door het eerste 

halfstokje, haal de lus van achter naar voren door de steek heen. 1 losse om de popcorn te sluiten (telt niet als 

steek).  

Staande steken (SS): foto’s hier & video-tutorials op YouTube hier. 

 

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 

Deze publicatie wordt beschermd door de Copyright Act. Het is gratis voor jou beschikbaar, maar je mag het niet 

kopiëren of aanpassen of verspreiden. Het verkopen van het patroon in alle vormen (als geheel of gedeeltelijk) is 

verboden. Het verkopen van het product is verboden tenzij specifiek overeengekomen met de ontwerper. Het 

delen van het patroon is niet toegestaan.  

 

Pohjolan Trouwerij – Pohjolan Häät – Patroon 

 

1. Start met oranje en maak een magische ring [Magic ring], 1 losse [telt niet als steek], 8 vasten. Halve vaste in eerste 

vaste om de toer te sluiten [Foto 1] Hecht de draadjes af. Totaal: 8 vasten. 

 

  

2. Begin met geel en haak een staand 2samengehaaktestokjes in de halve vaste van de vorige toer. Als je met dezelfde 

kleur doorgaat, begin dan met 2 lossen [=eerste stokje], stokje in dezelfde steek.  

(2 lossen, 2samengehaaktestokjes) 7 keer, 2 lossen. Halve vaste in eerste 2samengehaaktestokjes om de toer te 

sluiten [Foto 2]. Totaal: 8 x 2samengehaaktestokjes, 8 x 2-lossenruimte. 

 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/starting-and-standing-stitches/
https://www.youtube.com/watch?v=VBp-bO2EQRE
https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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3. Neem olijfgroen garen, begin met een staandhalfstokje in een willekeurige lossenruimte, 1 

losse, halfstokje in dezelfde lossenruimte. Als je met hetzelfde garen doorgaat, halve vaste in 

lossenruimte, 4 lossen [=eerste halfstokje + 2 lossen], halfstokje in dezelfde lossenruimte.  

(2 lossen, halfstokje, 1 losse, halfstokje) in elke lossenruimte van de vorige toer, 2 lossen. 

Halve vaste in eerste halfstokje of lossenruimte om de toer te sluiten. [Foto 3]. Totaal: 16 halfstokjes, 8 x 2-

lossenruimte, 8 x 1 losse. 

     
          Foto 1              Foto 2                 Foto 3 

 

4. Begin met magenta garen, maak een popcorn met een staandhalfstokje in de losse tussen de halfstokjes van de 

vorige toer. [Foto 4]. Maak de popcorn af en sluit ’m met 1 losse [telt niet als steek] [Foto’s 5-7]. Als je met dezelfde 

kleur doorgaat, halve vaste in lossenruimte. 2 lossen [=eerste halfstokje van popcorn], maak nog 3 halfstokjes en 

maak de popcorn af, sluit de popcorn met 1 losse [telt niet als steek] 

(5 lossen, popcorn in de losse tussen de halfstokjes) 7 keer, 5 lossen. Halve vaste in sluitende losse van de eerste  

popcorn om de toer te sluiten. [Foto 8]. Totaal: 8 popcorn, 8 x 5-lossenruimte. 

 

       
          Foto 4              Foto 5                 Foto 6 

          
  Foto 7               Foto 8  
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5. Neem donkergrijs garen, begin met een staandevaste in een popcorn van de vorige toer. Als 

je met hetzelfde garen door gaat, maak dan een vaste in de popcorn.  

*vaste om lossenruimte (magenta, toer 4), [foto 9], 3 stokjes om beide lossenruimtes 

(magenta van toer 4 en olijfgroen van toer 3) [Foto 10], vaste om lossenruimte (magenta van toer 4), vaste 

in popcorn*. Herhaal van * tot * nog 7 keer, waarbij je de laatste vaste overslaat. Halve vaste in eerste 

vaste. [Foto 11]. Totaal: 24 stokjes, 24 vasten.  

 

      
          Foto 9        Foto 10      Foto 11 

 

6. Neem olijfgroen garen en start met een staandevaste in een willekeurige derde vaste. Als je doorgaat met hetzelfde 

garen doe je 1 losse en een vaste in de vaste na de popcorn.  

*1 losse, 1 steek overslaan, vaste, 2 steken overslaan, (3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes) in dezelfde steek, 2 steken 

overslaan [let op dat de eerste steek verborgen is], vaste, 1 losse, 1 steek overslaan, vaste, 1 losse, 1 steek 

overslaan, vaste*. Herhaal van * tot * nog 3 keer, waarbij je de laatste vaste overslaat. Halve vaste in eerste vaste / 

eerste losse om de toer te sluiten. [Foto 12] Totaal per zijde: 4 vasten, 3 lossen. Hoek: 3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes.  

 

7. Neem magenta garen en begin met een staandhalfstokje in de middelste 1-lossenruimte aan de zijkant van het 

vierkant, 1 losse. Als je met hetzelfde garen doorgaat maak je 3 lossen [=1 halfstokje + 1 losse].  

*halfstokje in volgende lossenruimte, 1 losse, halfstokje in eerste stokje van de hoek, 2 lossen, (puff, 2 lossen, puff, 

2 lossen, puff) in de hoekruimte, 2 lossen, halfstokje in laatste stokje van de hoek, 1 losse, halfstokje in volgende 

lossenruimte, 1 losse, halfstokje, 1 losse.* Herhaal van * tot * nog 3 keer, waarbij je het laatste halfstokje overslaat. 

Halve vaste in eerste halfstokje / lossenruimte om de toer te sluiten. [Foto 13] Totaal per zijde: 5 halfstokje, 2 x 2-

lossenruimte, 4 x 1-lossenruimte. Hoek: 3 puffsteken, 2 x 2-lossenruimte. 

             
               Foto 12        Foto 13 

8. Neem paars garen en begin met een staandevaste in de lossenruimte na de halve vaste van de vorige toer. Vaste in 

dezelfde lossenruimte. Als je met hetzelfde garen doorgaat: 1 losse, 2 vasten in volgende lossenruimte.  
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2 vasten in volgende 2 lossenruimte, *reliëfhalfstokje-voor om de puff, 3 vasten in 

lossenruimte, 1 losse, reliëfhalfstokje-voor om de puff, 1 losse, 3 vasten in 

lossenruimte, reliëfhalfstokje-voor om de puff, (2 vasten in elke lossenruimte) 6 

keer*. Herhaal van * tot * nog 3 keer, sla de laatste 3 x 2 vasten over. Halve vaste in eerste vaste. [Foto 14] 

Totaal per zijde: 12 vasten. Hoek: 3 reliëfhalfstokjes-voor, 2 x 3 vasten. 

 

9. Neem donkergrijs garen. Begin met een staand-reliëfhalfstokje-achter in de halve vaste. Als je met dezelfde kleur 

verder gaat: 1 losse [telt niet als steek], reliëfhalfstokje-achter in dezelfde steek.  

Ga verder met het maken van één reliëfhalfstokje-achter in elke steek, tot je het tweede reliëfhalfstokje-voor van 

de hoek bereikt. In dit reliëfhalfstokje-voor maak je een (reliëfstokje-achter, 3 lossen, reliëfstokje-achter) [= hoek]. 

Ga verder met het haken van een reliëfhalfstokje-achter in elke steek per zijde en (reliëfstokje-achter, 3 lossen, 

reliëfstokje-achter) in elke hoek. Halve vaste in eerste reliëfhalfstokje-achter in elke steek. Hecht niet af! [Foto 15]. 

Totaal per zijde: 20 reliëfhalfstokje-achter. Hoek: 2 reliëfstokjes-achter, 3 lossen.  

     
         Foto 14           Foto 15 

 

Als je een meerkleurig vierkant maakt, gebruik je donkergrijs en geel in de volgende twee toeren. Houd beide 

kleuren de gehele ronde bij elkaar, door het geel onder de grijze steken door te laten lopen en vice versa. Als je 

deze techniek nog niet kent, kun je in deze video kijken. Als je het vierkant in één kleur haakt, werk je gewoon met 

één bol van die kleur.  

 

 

10. Ga door met donkergrijs garen. Neem het gele garen mee.  

Donkergrijs 1 losse [telt niet als steek], reliëfhalfstokje-achter in dezelfde steek [Foto 16].  

Geel *reliëfhalfstokje-achter, 1 steek overslaan, (reliëfhalfstokje-achter, 1 losse, reliëfhalfstokje-

achter) in dezelfde steek, 2 steken overslaan, (reliëfhalfstokje-achter, 1 losse, 

reliëfhalfstokje-achter) in dezelfde steek, 1 steek overslaan, reliëfhalfstokje-achter. [Foto 

17].  

Donkergrijs 2 reliëfhalfstokjes-achter, (2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte, 2 

reliëfhalfstokjes-achter. [Foto 18].  

Geel Reliëfhalfstokje-achter, 1 steek overslaan, (reliëfhalfstokje-achter, 1 losse, reliëfhalfstokje-

achter) in dezelfde steek, 2 steken overslaan, (reliëfhalfstokje-achter, 1 losse, 

reliëfhalfstokje-achter in dezelfde steek, 1 steek overslaan, reliëfhalfstokje-achter.  

https://www.youtube.com/watch?v=_wGsqonucco
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Donkergrijs 2 reliëfhalfstokjes-achter* [deze steken omen precies boven het 

middelste halfstokje van toer 7] [Foto 19]. Herhaal van * tot * nog 3 

keer, laatste reliëfhalfstokje-achter overslaan. Halve vaste in eerste 

reliëfhalfstokje-achter. Hecht niet af! [Foto 20]. Totaal per zijde: 18 

reliëfhalfstokje-achter, 4 x 1-lossenruimte. Hoek: 2 x 2 stokjes, 3 lossen.  

 

     
          Foto 16          Foto 17         Foto 18 

                                 
                     Foto 19                      Foto 20 

 

11. Ga door met donkergrijs garen en ook met geel garen.  

 

Donkergrijs 2 lossen [telt niet als steek], reliëfstokje-achter in dezelfde steek,    stokje. [Foto 21]  

Geel *stokje tussen halfstokjes van vorige toer, 2 lossen, vaste in lossenruimte, 3 lossen, 

dubbelstokje tussen halfstokjes, 3 lossen, vaste in lossenruimte, 2 lossen, stokje in 

reliëfhalfstokje-voor [Je hebt de eerste bruidskroon gemaakt!] [Foto 22].  

Donkergrijs 4 reliëfstokjes-achter, (2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in hoekruimte, 3 reliëfstokjes-

achter, 1 steek overslaan, stokje [in het gele reliëfhalfstokje-achter]. 

Geel stokje tussen de halfstokjes van de vorige toer [foto 23], 2 lossen, vaste in 

lossenruimte, 3 lossen, dubbelstokje tussen halfstokjes, 3 lossen, vaste in lossenruimte, 

2 lossen, stokje in reliëfhalfstokje-achter. [De tweede bruidskroon is af!] 

Donkergrijs 2 reliëfstokjes-achter [maak deze steken in de donkergrijze reliëfhalfstokjes-achter van 

de vorige toer], stokje [in het gele reliëfhalfstokje-achter].* 

Herhaal van * tot * nog 3 keer, laatste reliëfstokje-achter en stokje overslaan. Halve 

vaste in eerste reliëfstokje-achter om de toer te sluiten. [Foto 24]. Totaal per zijde: 2 

gele bruidskronen, 9 reliëfstokje-achter, 2 stokjes. Hoek: 2 x 2 stokjes, 3 lossen.  
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          Foto 21                Foto 22        Foto 23 

 

        
                     Photo 24 

 

12. Neem olijfgroen garen en begin met een staand-halfstokje in het tweede donkergrijze reliëfstokje-achter in het 

midden van een zijkant, 2 lossen. Als je doorgaat met hetzelfde garen, 4 lossen [telt als halfstokje en 2 lossen].  

*Puff in 2-lossenruimte, 2 lossen, reliëfvaste-achter om het dubbelestokje, 2 lossen, puff in 2-lossenruimte, 

2 lossen, 2 steken overslaan, halfstokje, 2 lossen, 1 steek overslaan, halfstokje, 2 lossen, 2 steken overslaan. 

(Puff, 3 lossen, puff) in hoekruimte. 2 lossen, 2 steken overslaan, halfstokje, 2 lossen, 1 steek overslaan, 

halfstokje, 2 lossen, puff in 2-lossenruimte, 2 lossen, reliëfvaste-achter om dubbelstokje, 2 lossen, puff in 2-

lossenruimte, 2 lossen, 2 steken overslaan, halfstokje, 2 lossen.* Herhaal van * tot * nog 3 keer, laatste 

halfstokje en 2 lossen overslaan. Halve vaste in halfstokje om toer te sluiten. [Foto 25]. Totaal per zijde: 4 

puffs, 5 halfstokjes, 2 reliëfvaste-achter, 12 x 2-lossenruimte. Hoek: 2 puffs, 3 lossen.  

 

13. Neem donkergrijs garen en begin met een staande vaste in de lossenruimte na de halve vaste van de vorige toer, 

vaste in dezelfde lossenruimte. Als je met hetzelfde garen doorgaat: 1 losse, 2 vasten in de volgende lossenruimte.  

Haak 2 vasten in elke 2-lossenruimte langs de zijkant en haak een reliëfhalfstokje-voor om elke puff. Sla de 

andere steken over. [Foto 26]. Haak (2 vasten, 2 lossen, 2 vasten) in de hoekruimte. Herhaal rondom. Halve 

vaste in eerste vaste om de toer te sluiten. [Foto 27]. Totaal per zijde: 24 vasten, 6 reliëfhalfstokjes-voor. 

Hoek: 2 x 2 vasten, 2 lossen. 
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          Foto 25             Foto 26               Foto 27 

 

14. Neem magenta garen en start met een staandhalfstokje in de halve vaste van de vorige toer, 2 lossen. Als je met 

dezelfde kleur doorgaat: 4 lossen [=1 halfstokje, 2 lossen]. 

 

*halfstokje in reliëfhalfstokje-voor, 2 lossen, 2 steken overslaan, puff [in de vaste van de vorige toer EN in 

het dubbelestokje van toer 11] [Foto 28 en 29], 2 lossen, halfstokje in reliëfhalfstokje-voor, 2 lossen, 2 

steken overslaan, (halfstokje, 2 lossen, 1 steek overslaan) 2 keer, halfstokje, 2 lossen.  

 

(halfstokje, 1 losse, driedubbelstokje) in de hoekruimte [ook in de hoekruimte van toer 11, tussen de puffs] 

[Foto 30], 1 losse, halfstokje).  

 

2 lossen, 2 steken overslaan, halfstokje in reliëfhalfstokje-voor, 2 lossen, 2 steken overslaan, halfstokje, 2 

lossen, 1 steek overslaan, halfstokje, 2 lossen, 1 steek overslaan, halfstokje in reliëfhalfstokje-voor, 2 

lossen, 2 steken overslaan, puff [in de vaste van vorige toer EN in het dubbelestokje van toer 11] [Foto 28 en 

29], 2 lossen, 1 steek overslaan, halfstokje in reliëfhalfstokje-voor, 2 lossen, 2 steken overslaan, halfstokje, 

2 lossen.  

 

Herhaal van * tot * nog 3 keer, laatste halfstokje en 2 lossen overslaan. Halve vaste in eerste 

halfstokje/lossenruimte om de toer te sluiten. [Foto 31] [Tip: magenta halfstokjes vallen precies boven de 

olijfgroene halfstokjes van toer 12]. Totaal per zijde: 11 halfstokjes, 2 puffs, 14 x 2-lossenruimte. Hoek: 1 

driedubbelstokje, 2 halfstokjes, 2 x 1 losse.  
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         Foto 28    Foto 29         Foto 30 

  
       Foto 31            Foto 32        Foto 33 

 

15. Neem paars garen en start met een staande vaste in de lossenruimte na de halve vaste van de vorige toer. Vaste in 

dezelfde lossenruimte. Als je met hetzelfde garen doorgaat: 1 losse, 2 vasten in de volgende lossenruimte.  

Maak 2 vasten in elke 2-lossenruimte aan de zijkant en een reliëfhalfstokje-voor om elke puff. Sla de 

andere steken over. Maak de hoek: 2 vasten en 3 lossen in de eerste lossenruimte en 2 vasten in de tweede 

lossenruimte. Herhaal dit voor het gehele vierkant. Halve vaste in eerste vaste. [Foto 32] Totaal per zijde: 

28 vasten, 2 reliëfhalfstokjes-voor. Hoek: 2 x 2 vasten, 3 lossen.  

 

16. Neem donkergrijs garen en maak een staandreliëfstokje-achter. Als je met dezelfde kleur verder gaat haak je 2 

lossen [telt niet als stokje], reliëfstokje-achter in dezelfde steek.  

Maak een reliëfstokje-achter in elke steek langs de zijkant. Haak (2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de hoekruimte. 

Herhaal voor het hele vierkant. Halve vaste in eerste reliëfstokje-achter. [Foto 33]. Totaal per zijde: 34 reliëfstokjes-

achter. Hoek: 2 x 2 stokjes, 3 lossen.  
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Afwerking 

Hecht alle draadjes af en werk ze weg. Stoom het vierkant lichtjes en span het op dezelfde 

grootte als je andere Kalevala vierkanten.  

 

Je vierkant is nu klaar!  

Ik hoop dat je net zoveel plezier had op deze trouwdag als ik had bij het ontwerpen van dit vierkant.  

Dankjewel dat je deze reis met me ondernam!  

     

Mei 2017, Taina Tauschi  

 

Hint: Je kunt foto’s van de Kalevala CAL delen op social media met #KalevalaCAL. 


