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Kleuroptie: garen Gjestal Janne 

 

Het vogelhuis is een warme plek waar vogels kunnen leven. De lucht is hier zo dicht bij de grond, dat de luchtkoepel 

de aarde raakt. Daarom was het een kleine ruimte. De rode tinten symboliseren de warmte. Je kunt de vogels zien in 

de vormen die vanuit het midden van het vierkant naar de zijkant gaan.  

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 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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Lintukoto – Vogelhuis   – Ontwerpster: Tuula Kyrölä 
In plaats van het geschreven patroon kun je op YouTube de video naar dit patroon vinden 

https://youtu.be/ODJev4fwnlA   

 

Informatie: 
Garen: Menita Lasse 

203 Donkergrijs 

2317 Geel 

8755 Magenta 

9963 Olijfgroen 

 

Speciale steek:  
popcorn Haak vier stokjes in één steek, haal de naald uit 

het lusje, steek de naald door het eerste stokje, haal het lusje op. 

Sla de draad om de naald en haal door lusje en steek heen. Zie de 

video op: https://youtu.be/T2Hef3SLx8s  

 

Tips bij het lezen van dit patroon  
*-* Herhaal de instructies tussen de sterretjes het aanbevolen aantal keer. Meestal is dit een herhaling voor één 

complete zijde.  

(…) Herhaal tussen de haakjes zo vaak als aangegeven.  

[…] Er staan schuingedrukte tips in de lopende tekst, bijvoorbeeld over het aantal steken per zijde. 
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Lintukoto – Vogelhuis – Patroon  
Elke stokjesronde begint met een staande steek. Als deze techniek je onbekend is, 

kun je de YouTube video hier bekijken: https://youtu.be/19G7ByrnZ2I. Je kunt een 

staandstokje ook vervangen door 3 lossen.  

Start: 8 lossen, halve vaste om ring te vormen. (Garen: magenta 8755).  

1. Haak in de ring (stokje, 2 lossen) x 8, toer sluiten met een halve vaste in het eerste stokje.  

Stekenaantal: 24. Kleur: Magenta 8755.  

2. 1 losse, 4 vasten in elke lossenruimte. Toer sluiten met halve vaste in eerste vaste.  

Stekenaantal: 32. Kleur: Magenta 8755.  

3. (Stokje in achterste lus van volgende drie steken, 2 stokjes in achterste lus van de volgende steek) tot einde 

van de toer, halve vaste in eerste stokje om toer te sluiten.  

Stekenaantal: 40. Kleur: Magenta 8755.  

4. (Stokje in volgende 4 steken, 2 stokjes in volgende steek) tot einde van de toer. Halve vaste in eerste stokje 

om toer te sluiten. Trek het garen hoog op zodat het niet los kan schieten (of gebruik een 

steekmarkeerder). Laat het hangen tot je het later weer nodig hebt.  

Stekenaantal: 48. Kleur: Magenta 8755. Na vier toeren (Foto 1):  

 

Foto 1 

 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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5. In deze toer maak je de gele bogen. Ze zullen op deze toer grotendeels los 

blijven en bij de volgende toer vastgezet worden. Haak met geel (2317) 

garen een halve vaste in de voorste lus in de vaste direct onder het begin 

van de toer. [Deze halve vaste telt mee voor de steken tussen * en *: er zitten 

twee halve vasten tussen elke boog]. *halve vaste in voorste lus, basisrij van 14 vasten opzetten zonder 

lossen, halve vaste in zevende vaste*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste halve vaste. Hecht 

af. Kleur: geel 2317. 

Na toer 5:  

 

Foto 2 
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6. De gele lussen worden vastgezet aan de achterste lussen van toer 4. Steek 

de naald in het lusje dat is overgebleven van toer 4 (waar de 

steekmarkeerder in zit). Ga door met het magenta garen en haak 1 losse. 

*vaste in achterste lus van volgende 5 steken. Haak nu de gele boog vast aan de achterste lus van de zevende 

en achtste vaste én aan de achterste lus van de volgende twee steken van toer 4. Vaste in achterste lus van 

de volgende 5 steken*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste vaste om de toer te sluiten.  

Stekenaantal: 48, kleur: Magenta 8755 

Het werk na toer 6 (foto 3):  

 

Foto 3 

[Toer 7 in olijfgroen moet op de plek beginnen waar de bogen starten. Als je daar nu niet bent, verplaats dan, want 

anders wordt het ontwerp niet symmetrisch. Zie de gele lijn in foto 4] 

7. Begin met olijfgroen (9963) garen. 1 losse, *5 vasten, (5 lossen, vaste) x 3, 4 vasten*. Herhaal van * tot * nog 

3 keer. Sluit de toer met een halve vaste. Vasten worden gemaakt in elke steek, waardoor de lossen lussen 

vormen (Foto 4). Hecht af. Kleur: olijfgroen 9963. Werk na 7 toeren:  
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Foto 4 

 

8. Begin met donkergrijs garen (203) en haak 1 losse. *4 vasten, 7 lossen, popcorn in vaste tussen de lussen, 7 

lossen, popcorn in vaste tussen de lossen, 7 lossen, volgende lus en eerste vaste van vorige toer overslaan, 4 

vasten*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste vaste om toer te sluiten. Hecht af. Kleur: donkergrijs 

(203).  
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Je werk na 8 toeren (foto 5):  

 

 

Foto 5 

 

 

9. Begin met geel (2317) garen en haak 1 losse, *3 vasten, 7 lossen, haak in de bovenkant van de popcorn (stokje, 3 

lossen, stokje), 7 lossen, haak in de volgende popcorn (stokje, 3 lossen, stokje), 7 lossen, volgende vaste overslaan, 

3 vasten.* Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste vaste om toer te sluiten. Hecht af. Kleur geel 2317. 

Werk na toer 9 (Foto 6):  

 

 

Foto 6 
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10. Begin met olijfgroen garen (9963) en haak 1 losse. *2 vasten, 7 lossen, (stokje, 

3 lossen, stokje) in stokje, (stokje, 3 lossen, stokje) in volgende stokje, 7 lossen, 

(stokje, 3 lossen, stokje) in volgende stokje, (stokje, 3 lossen, stokje) in volgende 

stokje, 7 lossen, sla vaste over, 2 vasten*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve 

vaste in eerste vaste. Hecht af. Kleur: olijfgroen 9963. Werk na 10 toeren (Foto 7):  

 

 

Foto 7 

 

11. Begin met magenta (8755) garen. Toer 11 is te zien op video:  https://youtu.be/5Ww4A5tNI80 . Ik raad je aan om 

de video te bekijken voor je aan de toer begint.  

1 losse, volg de instructies voor één hoek, haak * tot * 4 keer in totaal: *3samengehaaktedubbelestokjes, zodat ze 

boven de waaiervorm van de vorige toeren zitten (foto 8), vaste in vaste voor het begin van de lossenketting. Haal 

een grote lus op en zet deze vast met een steekmarkeerder of laat los hangen tot je ‘m weer nodig hebt.  

 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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Foto 8 

 

Haak de lossenruimtes van de vorige toeren samen voor je verder gaat met deze toer, zie de video: 

https://youtu.be/5Ww4A5tNI80?t=1m43s . De lossenruimtes van toer 7 en 10 haak je aan elkaar vast alsof het lossen 

zijn, beginnend bij de lossenketting van toer 7 (foto’s 9 tot 11).  

 

 

Image 9 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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Foto 10 

 

 

 

Foto 11 

 

 

Steek de naald weer in de wachtende steek en ga verder met het magenta garen (8755). 1 losse, vaste in bovenkant 

van de aan elkaar gehaakte lossenruimtessteek, 2 lossen, vaste in volgende lossenruimte, 2 lossen, stokje tussen 2 

stokjes, 2 lossen, vaste in volgende lossenruimte, 3 lossen, vaste in de bovenkant van de aan elkaar gehaakte 

lossenruimtesteek, 3 lossen, vaste in volgende lossenruimte, 2 lossen, stokje tussen 2 stokjes, 2 lossen, vaste in 

volgende lossenruimte, 2 lossen, vaste in bovenkant van aan elkaar gehaakte lossenruimtesteek, 1 losse, 1 vaste 

overslaan, vaste*. Halve vaste in eerste vaste om toer te sluiten. Kleur: magenta garen 8755.  
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12. Stokjes de hele toer. 29 stokjes evenwijdig verdeeld, 3 lossen in de hoeken. 

Hecht af. Kleur: magenta 8755.  

 

13. Hele toer: (stokje, 1 losse, 1 steek overslaan). In elke hoek doe je (stokje, 3 

lossen, stokje). Stekenaantal per zijde: 17 stokjes. Hecht af. Kleur: geel 2317 

 

14. 2 vasten in tussen alle stokjes van de vorige toer, 5 vasten in de hoek. Halve vaste in eerste vaste om toer te 

sluiten. Hecht af. Stekenaantal: 148. Kleur: olijfgroen 9963. 

 

15. Herhaal de hele toer: (stokje, 2 lossen, popcorn, 2 lossen) evenwijdig verdeeld en in de hoeken (popcorn, 3 

lossen, dubbelstokje, 3 lossen, popcorn) in dezelfde middelste vaste van de hoek. Stekenaantal per zijde: 7 

popcorn. Halve vaste in eerste stokje om toer te sluiten. Hecht af. Kleur: donkergrijs 203.  

 

16. 38 stokjes evenwijdig verdeeld over elke kant en 3 lossen in de hoek. Sluit de toer met een halve vaste in het 

eerste stokje. Hecht af en werk de draadjes weg. Kleur: magenta 8755.  

  

 

Foto 12 

 

Afronding: maak het vierkant goed nat, trek de popcorns op, breng het in model en laat het plat drogen.  

Tip: Deel je vierkanten op social media via hashtag #KalevalaCAL. 

Copyright: 
Ik, Tuula Kyrölä, heb alle rechten op het gehele patroon, de foto’s en de instructies. Je hebt geen recht om dit patroon 

te kopiëren, aan te passen, te verspreiden of te verkopen in zijn geheel of in delen. Je kunt een link naar het patroon 

delen: www.knit-crochet-blog.com. Je mag je eigen gemaakte product verkopen, als je mij als ontwerpster noemt.  
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