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Kantele - Harp - Kalevala CAL 

 

* Whence the harp’s enchanting arches? 

From the jaw-bones of the monster. 

Whence the necessary harp-pins? 

From the pike-teeth firmly fastened. 

Whence the sweetly singing harp-strings? 

From the tail of Lempo’s stallion.*  
(http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/ 
kvrune40.htm) 
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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 

 
Let op: Sla lossenruimtes over, tenzij specifiek beschreven staat dat je erin moet 
werken.   
 
Als je meer dan één kleur gebruikt: {volg de blauwe instructies tussen de 
gekrulde haken} en negeer de rode onderstreepte tekst. 

 
Als je één kleur gebruikt: Volg de instructies op die rood en onderstreept zijn en 
negeer {de blauwe dikgedrukte tekst tussen de gekrulde haken}.  
 
Garen: Menita Lasse 
Kleuren: donkergrijs 203, olijfgroen 9963, magenta 8755.  
** Herhaal de instructies tussen de sterretjes het aantal keer dat staat 
aangegeven. Dit is normaal een herhaling voor één hele zijde.  
[ ] Herhaal de instructies tussen de haken het aantal keer dat aangegeven staat.  
 
 
 
 
 
 
  

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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Begin met het maken van een magische ring (Foto bij “speciale steken” onderaan 
dit document) met de hoofdkleur donkergrijs (203). De steken van toer 1 gaan in 
deze magische ring.  
 
 
1. 3 lossen (telt als stokje), maak 4 stokjes in de magische ring, haak vorige 

steken samen tot popcorn, *5 lossen, popcorn*. Herhaal van * tot * nog 2 
keer. 5 lossen, halve vaste in eerste popcorn. Trek het midden van de 
magische ring dicht.  
 

2. 3 lossen, 4 stokjes in de vorige popcorn, (naald van bovenkant tot 
binnenkant van popcorn – FOTO). *2 lossen, stokje in lossenruimte, 2 lossen, 
5 stokjes in popcorn*. Herhaal van * tot * nog 3 keer, laatste keer de laatste 
5 stokjes overslaan. Halve vaste in derde beginlosse om toer te sluiten.  

 

3. 2 lossen, reliëfstokje-voor in de volgende 4 steken, *3 
lossen, reliëfstokje-voor in volgende stokje, 3 lossen, 
reliëfstokje-voor in volgende 5 steken*. Herhaal van * tot * 
nog 3 keer, laatste keer de 5 reliëfstokjes-voor overslaan. Halve vaste in 
tweede beginlosse om toer te sluiten.  

 
 

 
4. 2 lossen, reliëfstokje-voor in volgende 4 steken, *4 lossen, reliëfstokje-voor 

in volgende steek, 4 lossen, reliëfstokje-voor in volgende 5 steken*. Herhaal 
van * tot * nog 3 keer, laatste reliëfstokje-voor overslaan bij de laatste 
herhaling. Halve vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten.  

 
5. 2 lossen, 2 reliëfstokjes-voor in de volgende steek, 1 reliëfstokje-voor, 2 

reliëfstokjes-voor in volgende steek, reliëfstokje-voor, *(2 lossen, stokje) in 
lossenruimte, 2 lossen, (reliëfstokje-voor, 2 lossen, reliëfstokje-voor) in 
volgende reliëfstokje-voor, (2 lossen, stokje) in lossenruimte, 2 lossen, 
reliëfstokje-voor, 2 reliëfstokjes-voor, reliëfstokje-voor, 2 reliëfstokjes-voor 
in volgende steek, reliëfstokje-voor*. Herhaal van * tot * nog 2 keer. (2 
lossen, stokje, 2 lossen) in lossenruimte, (reliëfstokje-voor, 2 lossen, 
reliëfstokje-voor) in volgende reliëfstokje-voor, (2 lossen, stokje, 2 lossen) in 
lossenruimte, halve vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten.  

 

6. 2 lossen, reliëfstokje-voor in volgende 6 steken, *2 lossen, reliëfstokje-voor 
in volgende stokje, 2 lossen, reliëfstokje-voor in volgende stokje, 3 lossen, 
reliëfstokje-voor in volgende stokje, 2 lossen, reliëfstokje-voor in volgende 
stokje, 2 lossen, reliëfstokje-voor in volgende 7 steken*. Herhaal van * tot * 
nog 3 keer, laatste 7 reliëfstokjes-voor overslaan van de laatste herhaling. 
Halve vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten.  
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7. 2 lossen, reliëfstokje-voor in volgende 4 steken, *4 lossen, (2 reliëfstokjes-
voor en lossenruimte) overslaan, reliëfstokje-voor, {2 lossen met hoofdkleur 
donkergrijs (203), 1 losse met olijfgroen (9963) garen. Let op: de hoofdkleur 
laat je meelopen, je haakt erover heen, zie FOTO). (3 stokjes, 3 lossen, 3 
stokjes) in de middelste lossenruimte, onthou dat je weer van kleur 
terugwisselt bij de laatste lus van het stokje. Hecht af. Gebruik de 
hoofdkleur tot de volgende hoek}. 3 lossen, (3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes) 
in de middelste lossenruimte. Reliëfstokje-voor overslaan, 2 lossen, 
reliëfstokje-voor, 2 lossen, reliëfstokje-voor in volgende 5 steken*. Herhaal 
van * tot * nog 3 keer, laatste 5 reliëfstokjes-voor bij de laatste herhaling 
overslaan. Halve vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten. {Hecht in 
elke hoek het groene garen af}. 

 

 

8. 2 lossen, reliëfstokje-voor in volgende 2 steken. *3 lossen, 1 
reliëfstokje-voor overslaan, vaste in volgende reliëfstokje-
voor, 4 lossen, reliëfstokje-voor in volgende steek, {2 lossen 
met hoofdkleur, 1 losse met magenta garen (let op: neem de hoofdkleur 
mee door erover heen te haken – zie FOTO). 3samengehaaktestokjes in de 
drie stokjes voor de hoek, 2 lossen, (3samengehaaktestokjes, 4 lossen, 
3samengehaaktestokjes) in de volgende lossenruimte, 2 lossen, 
3samengehaaktestokjes in de 3 stokjes na de hoek. Wissel naar de 
hoofdkleur in de laatste doorhaal van de 3samengehaaktestokjes. Hecht af. 
Gebruik hoofdkleur tot volgende hoek}. 3 lossen, 3samengehaaktestokjes 
in de drie stokjes voor de hoek, 2 lossen, (3samengehaaktestokjes, 4 
lossen, 3samengehaakte stokjes) in volgende lossenruimte, 2 lossen, 

3samengehaakte stokjes in de drie stokjes na de hoek. 3 lossen, 
reliëfstokje-voor, 2 lossen, reliëfstokje-voor in volgende 3 steken*. 
Herhaal van * tot * nog 3 keer, laatste 3 reliëfstokjes-voor bij laatste 
herhaling overslaan. Halve vaste in tweede beginlosse om toer te 
sluiten. {Hecht in elke hoek het magenta garen af.}. 
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9. 2 lossen, reliëfstokje-voor in de volgende 2 steken, *(3 stokjes, halfstokje) in 

lossenruimte, vaste in volgende vaste, 4 lossen, reliëfstokje-voor in volgende 
steek, 3 lossen, reliëfstokje-voor om 3samengehaaktestokjes, 3 lossen, 
reliëfstokje voor om 3samengehaaktestokjes, 2 lossen, 
3samengehaaktestokjes in lossenruimte, 2 lossen, reliëfstokje-voor om 
3samengehaaktestokjes, 3 lossen, reliëfstokje-voor om 
3samengehaaktestokjes, 3 lossen, reliëfstokje-voor, 2 lossen, reliëfstokje-
voor om volgende 3 steken*. Herhaal van * tot * nog 3 keer, laatste 3 
reliëfstokjes-voor bij laatste herhaling overslaan. Halve vaste in tweede 
beginlosse om toer te sluiten.  

 
 
10. 2 lossen, reliëfstokje-achter in volgende 5 steken, *2 steken 

overslaan, (2 dubbelstokjes, 3 stokjes) in de lossenruimte, 1 reliëfstokje-voor 
overslaan, 3 stokjes in volgende lossenruimte, 1 reliëfstokje-voor overslaan, 
3 stokjes in volgende lossenruimte, 1 reliëfstokje-voor overslaan, 2 stokjes in 
volgende lossenruimte. (Reliëfstokje-voor, 2 lossen, reliëfstokje-voor) om 
volgende 3samengehaaktestokjes, 2 stokjes in volgende lossenruimte, 1 
reliëfstokje-voor overslaan, 3 stokjes in volgende lossenruimte, 1 steek 
overslaan, 4 stokjes in volgende lossenruimte, 1 steek overslaan, 3 stokjes in 
volgende lossenruimte, reliëfstokje-achter in volgende 6 steken*. Herhaal 
van * tot * nog 3 keer, laatste 6 reliëfstokjes-achter bij laatste herhaling 
overslaan. Halve vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten. {Hecht af en 
werk de draadjes weg van de hoofdkleur}. 

 
11. {Met olijfgroen garen (9963) haak je een staand reliëfhalfstokje-achter in 

dezelfde steek als waar je de halve vaste in maakte om de vorige toer te 
sluiten}. 2 lossen, reliëfhalfstokje-achter in volgende 19 steken, *5 
halfstokjes in volgende lossenruimte, reliëfhalfstokje-achter in volgende 33 
steken*. Herhaal van * tot * nog 2 keer. 5 halfstokjes in volgende 
lossenruimte, reliëfhalfstokje-achter in volgende 13 steken. Halve vaste in 2e 
losse of in het eerste reliëfhalfstokje-achter {Hecht olijfgroen af en werk de 
draadjes weg}. 

 
12. {Maak een staand reliëfstokje-achter in dezelfde steek als de halve vaste 

waar je toer 11 mee sloot met magenta (8755)}. 2 lossen, reliëfstokje-achter 
in volgende 21 steken, *(reliëfstokje-achter, 3 lossen, reliëfstokje-achter) in 
volgende (dus het middelste) halfstokje, reliëfstokje-achter in volgende 37 
steken*. Herhaal van * tot * nog 2 keer. (Reliëfstokje-achter, 3 lossen, 
reliëfstokje-achter) in volgende halfstokje, reliëfstokje-achter in volgende 15 
steken. Halve vaste in 2

e
 losse of in het eerste reliëfstokje-achter.  

 
Hecht af en werk de draadjes weg, stoom het blok en laat het drogen.  
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Herhaal het patroon voor elke hoek  
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Losse 
Reliëfstokje-voor 
Reliëfstokje-achter 
Reliëfhalfstokje-achter 
Halfstokje 
Stokje 
Dubbelstokje 
Vaste 
Popcorn 
3samengehaaktestokjes 
Magische ring 

Speciale steken 
 
Magische ring 
 

 

 
Popcorn 
 * [Sla de draad om de naald, steek de naald in de aangegeven 
steek, sla de draad om en haal een lusje op, (sla de draad om, haal door twee 
lusjes) 2 keer], herhaal vanaf * 5 keer in totaal, haal de naald uit het lusje, steek 
de naald van voor naar achter door het eerst gemaakte stokje, schuif de gevallen 
lus weer op de naald en trek van achteren terug naar voren. Maak 1 losse om de 
popcorn vast te zetten 

 
 
3samengehaaktestokjes 
Sla de draad om de naald, steek de naald in de steek, trek een lusje op (je hebt nu 
3 lusjes op de naald). Sla de draad om en haal door 2 lusjes (2 lusjes op de naald). 
Sla de draad om, steek de naald in de volgende steek, haal een lusje op (4 lusjes 
op de naald). Sla de draad om, haal door 2 lusjes heen (3 lusjes op de naald). Sla 
de draad om, steek de naald in de volgende steek. Sla de draad om en haal een 
lusje op (5 lusjes op de naald). Sla de draad om, haal door 2 lusjes heen (4 lusjes 
op de naald). Sla de draad om en haal door alle 4 de lusjes op de naald heen.  
 
  
 
Reliëfstokje-voor  
Sla de draad om, steek de naald van de voorkant naar de achterkant om de 
“stam” van de steek heen, haal een lusje op (3 lusjes op de naald). Sla de draad 
om en haal door 2 lusjes, sla de draad om en haal door de laatste 2 lusjes.  
 
 
 
Reliëfhalfstokje-achter  
Sla de draad om de naald, steek je naald van achter naar voren naar achter om de 
“stam” van de steek heen, sla de draad om, trek een lusje op en haal door 
alledrie de lusjes op de naald.  
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Reliëfstokje-achter  
Sla de draad om, steek de naald van de achterkant naar de voorkant naar de 
achterkant om de “stam” van de steek heen, haal een lusje op (3 lusjes op de 
naald). Sla de draad om en haal door 2 lusjes, sla de draad om en haal door de 
laatste 2 lusjes.  
 
 
Staandstokje 
Begin met een schuiflus al op je haaknaald, sla de draad om, steek de naald in de 
aangewezen steek, sla de draad om, haal een lusje op (3 lusjes op de naald). Sla 
de draad om en haal twee keer door 2 lusjes heen. Zie foto’s hiernaast. Om een 
staand-halfstokje te maken, sla je foto 3 over.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 


