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TAPIO    – Designer: Milla Elo 

Mijn vierkant 
De inspiratie voor dit vierkant is Tapio, de bosgeest uit de Kalevala mythologie. Ik hou 

ontzettend van het bos end it vierkant deed me denken aan paddestoelen in een herfstborst en aan de hangende 

taken van dennenbomen.  

Over deze CAL 
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’s Lasse  

Haaknaald: 4 mm 

Kleuren: 

1. Bosgroen 8947 

2. Olijfgroen 9963 

3. Geel 2317 

4. Oranje 3309 

5. Donkergrijs 203 

Overig 
Dit vierkant is geschikt voor beginners. Ik raad aan om het vierkant af te werken door het te blokken.  

Speciale steken en technieken:  

● Puff-steek: Deze puff-steek wordt gemaakt met 5 omslagen. Sla de draad om de naald, steek de naald in de 

steek, trek een lusje op en herhaal dat 4 keer. Trek dan het garen door alle lusjes om de naald. Sluit de 

puffsteek met een losse (die niet als steek telt).  

● 5samengehaaktesteken: sla de draad om de naald, steek de naald in de aangegeven steek, trek een lusje 

op. Sla de draad om en haal door 2 lusjes op de naald. Je hebt nu één onafgemaakt stokje gemaakt. Maak 

nog 4 onafgemaakte stokjes in de volgende 4 steken. Trek tenslotte het garen door alle lusjes op de naald. 

[Alle stokjes hebben onder hun “eigen” steek, maar zitten boven samen] 

● SS: staande steek techniek. Video tutorial vind je hier! 

● Onzichtbare aanhechting: Vidoe tutorial vind je hier! 

 

Other tips 

(…) Herhaal de instructies tussen de haken zo vaak als aangegeven staat.  

https://meandyarn.com/
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
https://www.youtube.com/watch?v=VBp-bO2EQRE
https://www.youtube.com/watch?v=bsHggQGFq3A
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 *…* Herhaal de instructies zo vaak als aangegeven staat. Normaal is dit voor een hele 

zijde en bevat het meerdere instructies.  

 

*…** Bevat stukken van * tot * herhalingen, begint bij het enkele sterretje en eindigt bij 

het dubbele sterretje. De rest van het * tot * patroon wordt dan overgeslagen.  

 […] Tussen de schuingedrukte paarse haken staan tips die je door het patroon heen loodsen.  

{…} Na elke toer is er een stekenaantal.  

Copyright 

Ik, Milla Elo, behoud alle rechten op het ontwerp, de foto’s en op het patroon. Je hebt geen recht om het patroon 

in geheel of in delen te kopiëren, aan te passen, te verspreiden of te verkopen. Je kunt deze link naar mijn blog, 

delen, als je het patroon wilt delen. Je kunt het product naar aanleiding van dit patroon verkopen, maar noem mij 

dan als ontwerpster.  Bedankt!  

 

  

https://meandyarn.com/
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TAPIO – het patroon 
 

Startrij: (Kleur 1) 5 lossen, halve vaste in eerste losse om een cirkel te vormen.  
 
Toer 1: 3 lossen [telt als stokje], 9 stokjes in de ring, sluit de toer met een halve vaste in de derde beginlosse.  
 
{10 stokjes} 
 
Toer 2: 5 lossen [telt als stokje en 2 lossen], *stokje, 2 lossen*, herhaal van * tot * nog 9 keer om de cirkel heen, 
halve vaste in derde beginlosse.  
 
{10 stokjes, 10 2-lossenruimtes} 
 
Toer 3: (Kleur 2) halve vaste in lossenruimte, 3 lossen [telt als stokje], 2 stokjes in dezelfde lossenruimte, *stokje 
overslaan, 3 stokjes in de 2-lossenruimte*. Herhaal van * tot * nog 9 keer. Onzichtbare aanhechting om toer te 
sluiten in derde beginlosse. Werk de draadjes weg.  
 
{30 stokjes} 
 
Toer 4: (Kleur 3) Haak een staande puffsteek tussen 2 3-stokjesgroepjes, *4 lossen, puffsteek tussen 3-
stokjesgroepen*. Herhaal van * tot * nog 9 keer. 4 lossen. Onzichtbare aanhechting in eerste puffsteek. Hecht af en 
werk de draadjes weg.  
 
{10 puffsteken, 10 4-lossenruimtes}  
 
Toer 5: (Kleur 4) [Haak de onafgemaakte stokjes van de 5samengehaaktestokjes als volgt: 2 onafgemaakte stokjes 
IN DE LOSSEN (dus niet om de lossenketting) voor de puffsteek, 1 in de puffsteek, 2 IN DE LOSSEN na de puffsteek].  
Haak 5samengehaaktestokjes in één van de 4-lossenruimtes, start met een staande steek, *7 lossen, 
5samengehaaktestokjes*. Herhaal van * tot * nog 9 keer, 7 lossen, halve vaste in eerste 5samengehaaktestokjes.  
 
{10 5samengehaaktestokjes, 10 7-lossenruimtes}  
 
Toer 6: (Kleur 2) 3 lossen [telt als stokje. Als je met een staandstokje begint, doe dit dan bovenin een 
5samengehaaktestokjes van de laatste toer]. *7 stokjes in lossenruimte, stokje in bovenkant van 
5samengehaaktestokjes*. Herhaal van * tot * nog 9 keer. Sla het laatste stokje bij de laatste herhaling over, halve 
vaste in derde beginlosse.  
 
{80 stokjes}  
 
Toer 7: (Kleur 4) 1 losse, vaste in dezelfde steek als de sluitende steek van toer 6, vaste in volgende 2 steken, *2 
halfstokjes, 3 stokjes, dubbelstokje, 2 dubbelstokjes in volgende steek, 3 lossen, 2 dubbelstokjes in de volgende 
steek, dubbelstokje, 3 stokje, 2 halfstokjes**, vaste in volgende 6 steken*. Herhaal van * tot * nog 2 keer en van * 
tot ** 1 keer, vaste in volgende 3 steken, halve vaste in eerste vaste.  
 
{6 vasten, 4 halfstokjes, 6 stokjes, 6 dubbelstokje en 3-lossenruimte per zijde}. 
 

https://meandyarn.com/
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Toer 8: (Kleur 3) 1 losse, vaste in dezelfde steek als laatste halve vaste van toer 7, vaste 
in volgende steek, *4 lossen, 3 steken overslaan, vaste, 4 lossen, 2 steken overslaan, 
vaste in volgende steek, 4 lossen, vaste in hoekruimte, 4 lossen, vaste in dezelfde 
hoekruimte, 4 lossen, 2 steken overslaan [let op de verborgen steek], vaste in volgende 
steek, 4 lossen, 2 steken overslaan, vaste in volgende steek, 4 lossen**, 3 steken 
overslaan, vaste in volgende 4 steken [naar het midden van de zijkant]*. Herhaal van * tot * nog 2 keer en van * tot 
** 1 keer, 3 steken overslaan, vaste in volgende 2 steken. Halve vaste in eerste vaste aan het begin van de toer.  
 
{10 vasten, 24 lossen per zijde, lossenruimte in hoekruimte}  
 
Toer 9: (Kleur 1) 1 losse, vaste in dezelfde steek als de sluitsteek van toer 8, *(4 lossen, vaste in lossenruimte) [let 
op, maar één vaste in de hoek!] Herhaal nog 7 keer, 2 vasten [in het midden van de zijkant, eerste vaste in tweede 
vaste]*. Herhaal nog 2 keer, laatste vaste overslaan. Halve vaste in eerste vaste van de toer.  
 
{8 4-lossenruimtes, 8 vasten [inclusief de hoeksteek] per zijde}  
 
Toer 10: (Kleur 1) 3 lossen [telt als stokje], (3 stokjes in lossenruimte, stokje in vaste), herhaal nog 3 keer, 3 lossen. 
*stokje in dezelfde hoekvaste als vorige stokje, (3 stokjes in de 4-lossenruimte, stokje in vaste), herhaal nog 7 keer, 
3 lossen*. Herhaal van * tot * nog een keer, (3 stokjes in 4-lossenruimte, stokje in vaste), herhaal nog 2 keer, stokje 
in volgende 3 steken. Onzichtbare aanhechting in de derde beginlosse, hecht af en werk de draadjes weg. Als je 
met één kleur doorgaat, hoef je niet aft e hechten. 
 
{33 stokjes, 3-lossenruimte in de hoek per zijde}   
 
Toer 11: (Kleur 5) Begin met een staandstokje in een willekeurig stokje van de vorige toer en haak één stokje in elk 
stokje met (2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de hoeken. Onzichtbare aanhechting in eerste stokje, hecht af en werk 
de draadjes weg.  
 
{37 stokjes, 3-lossenruimte in de hoek per zijde}  
 
Nu is de Tapio klaar! Ik hoop dat je plezier had bij het maken ervan! 
 
 
Hint: Deel je foto’s op social media met de hashtag #KalevalaCAL! 

https://meandyarn.com/

