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Kalevala CAL

Verborgen Zon

”Louhi, hostess of Pohyola, [...]
Hides the Moon, no more to glimmer,

In a rock of many colors;
Hides the Sun, to shine no longer,

In the iron-banded mountain.”

(Kalevala, poem 47)

Kalevala CAL

Verborgen Zon
by Susku Öysti
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Garen:   Menita Lasse; Kleuren: 203, 3309, 2317, 9963, 8962

Gebruik staande steken om de toer te beginnen of gebruik 1 losse voor een vaste, 2 lossen 
voor een halfstokje, 3 lossen voor een stokje en 4 lossen voor een dubbelstokje.

popcorn
5 stokjes in dezelfde steek, naald uit lusje 
halen, naald van voor naar achteren door 
eerste steek halen, lusje weer op de naald 
nemen en door de steek naar voren trekken.

 https://youtu.be/zGa5PH0Po3Q

*-* Herhaal instructies tussen sterretjes 
het aangegeven aantal keer. Normaal staat 
er tussen de sterretjes een instructie voor 
één hele zijkant. 

**-**  ***-*** Lager niveau herhaling. 
Herhaal de instructies tussen de hoeveel-
heid aangegeven sterretjes de aangegeven 
hoeveelheid keer. 

halve vaste

vaste

Vaste in de achterste lus

losse

halve stokje

stokje

dubbelstokje

driedubbelstokje

reliëf-voor maak de steek OM de 
stam van de steek van de vorige toer 
heen, in plaats van IN de steek.

suskuoysti@gmail.com
instagram: @susku.o • www.instagram.com/susku.o/
#kalevalacal •  #kalevalacal_katkettyaurinko 
  #kalevalacal_hiddensunsquare
ravelry: www.ravelry.com/people/suskuo

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

Vertaling door Een Mooi Gebaar
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Oranje garen, nummer 3309

Begin: 

Begin met 6 lossen, halve vaste in eerste 
losse om een ring te maken. 

Toer 1: 

*stokje in de ring, 1 losse*. 
Herhaal van * tot * nog 11 keer, 
halve vaste in eerste stokje.
[12 stokjes, 12 lossenruimtes]

Toer 2: 

*4 lossen, 3 steken overslaan, vaste in stokje 
(foto /  https://youtu.be/JrknPe_o_yM) *. 
Herhaal van * tot * nog 4 keer, halve vaste in 
eerste losse. 

Hecht af en werk draadjes weg. 
[6 lossenruimtes



4
© Susanna Öysti 2017

Geel garen, nummer 2317

Toer 3: 

 https://youtu.be/3SkpMEVHhnY

Begin in een lossenruimte. *(halve vaste, 1 
losse, vaste, halfstokje, stokje, dubbelstokje, 
1 losse) in de lossenruimte, om de post van 
het dubbele stokje 3 vasten naar beneden 
richting de lossenruimte. In dezelfde lossen-
ruimte: (vaste, halve vaste)*. Herhaal van * 
tot * nog 5 keer. Halve vaste in eerste halve 
vaste.

Hecht af en werk draadjes weg. [6 puntjes]
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Donkergrijs garen, nummer 203

Toer 4: 

Begin in een willekeurig puntje. *vaste, 8 
lossen*, herhaal van * tot * nog 5 keer. Halve 
vaste in eerste vaste. 
[6 vasten, 6 lossenruimtes]

Toer 5: 

Let op: alle stokjes gaan in dezelfde steek 
van toer 3, waar de vaste van de vorige toer 
gemaakt is. Haak alle halfstokjes in de los-
senruimte, niet in de lossen zelf. 

 https://youtu.be/NNY-cfIg5fU

*3 stokjes in dezelfde steek in de punt, 7 
halfstokjes in de lossenruimte*. Herhaal 
van * tot * nog 5 keer. Halve vaste in eerste 
stokje. [60 steken]
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Toer 6:

 https://youtu.be/zGa5PH0Po3Q

*Stokje in volgende 4 steken, popcorn in de 
volgende steek*. Herhaal van * tot * nog 11 
keer. Halve vaste in eerste stokje.

[60 steken]
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Toer 7: 

Ga met een halve vaste terug naar de vorige 
steek (de popcorn). Maak 3 dubbelestokjes in 
de volgende steek. *1 steek overslaan, stokje 
in volgende 2 steken, halfstokje in volgende 
2 steken, vaste in volgende 4 steken, halfs-
tokje in volgende 2 steken, stokje in volgende 
2 steken, 1 steek overslaan, (3 dubbelestokjes, 
3 lossen, 3 dubbelestokjes) in volgende steek 
(hoek is gemaakt)*. Herhaal van * tot * nog 
2 keer. 1 steek overslaan, stokje in volgende 
twee steken, halfstokje in volgende 2 steken, 
vaste in volgende 4 steken, halfstokje in vol-
gende 2 steken, stokje in volgende 2 steken, 1 
steek overslaan, (3 dubbelestokjes, 3 lossen) in 
eerste steek, waar dus al 3 dubbelestokjes in 
zitten. Halve vaste in eerste dubbelestokje. [18 
steken aan elke kant, 4 dubbelestokjeshoeken]

Let op: in de foto is wit gebruikt 
zodat je het makkelijker kunt 
zien. 

Laatste halve vaste 
van toer 6. 

Begin van toer 
7: halve vaste, 3 
dubbelestokjes. 

Let op: elke hoek valt boven de derde pop-
corn. Het halve stokje dat het dichtstbij de 
4-vastengroep zit valt boven de andere pop-
cornsteken. 
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Toer 8: 

*Vaste in de achterste lus van de volgende 
18 steken. (2 halve stokjes, 2 lossen, 2 halve 
stokjes) in de hoekruimte*. Herhaal van * tot 
* nog 3 keer. Halve vaste in eerste vaste. 
[22 steken op elke zijde, 4-lossenruimte in de 
hoek]

Let op:

Ik heb de verschillende manier om de eerste steek van deze toer te 
maken aangegeven. Onder in de foto zie je pijlen om aan te geven waar 
de eerste en laatste steek van de zijkant komen en waar de 18 vasten in 
de achterste lussen (toer 8). 

Eerste steek, gemaakt met het laatste lusje van het 
eerste stokje. De eerste vaste-in-achterste-lus komt 
hier. (vastgehaakt met een halve vaste aan de vorige 
toer en kan de eerste vaste vervangen met 1 losse). Laatste steek van deze 

zijde. 
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Rnd 9: 

*Reliëfdubbelstokje-voor in de volgende 2 
steken (die gaan om het derde dubbelestokje 
en eerste stokje van toer 7), halfstokje in de 
volgende 10 steken, reliëfdubbelstokje-voor 
in de volgende 4 steken (in het laatste stokje 
en de eerste drie dubbelestokjes van toer 7), 
halfstokje in volgende 2 steken, (halfstokje, 2 
lossen, halfstokje) in hoekruimte, halfstokje 
in volgende 2 steken, reliëfdubbelstokje-voor 
in volgende 2 steken (in de eerste twee dub-
belestokjes van toer 7).* Herhaal van * tot * 
nog 3 keer. Halve vaste in eerste reliëfdub-
belstokje. 

Hecht af en werk draadjes weg. [24 steken 
aan elke zijde, 4 lossenruimtes in de hoeken].

goede kant

verkeerde kant
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Olijfgroen garen, nummer 9963

Draai je werk zodat de verkeerde kant 
naar je toe ligt. Toer 10 en 11 worden aan 
de verkeerde kant gemaakt. 

Toer 10: 

Begin in een willekeurige hoek. *(halfstokje, 
2 lossen, halfstokje) in hoekruimte. Halfs-
tokje in volgende 24 steken*. Herhaal van * 
tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste half-
stokje. [26 steken aan elke zijde, 4 lossen-
ruimtes in de hoeken] 

Toer 11: 

2 reliëfvasten-voor in hetzelfde halfstokje 
van de vorige toer. *2 lossen (als hoek), 
2 reliëfvasten-voor in de volgende steek, 
reliëfvaste-voor in de volgende 24 steken, 
2 reliëfvasten voor in de volgende steek.* 
Herhaal van * tot * nog 2 keer. 2 reliëfvas-
ten-voor in de volgende steek, reliëfvaste-
voor in de volgende 24 steken. Halve vaste 
in eerste steek. Hecht af en werk de 
draadjes weg. [28 steken aan elke zijde, 
4 lossenruimtes in de hoeken]

Het eerste halfstokje 
na de hoek komt hier. 
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Petrol blauw garen, nummer 8962

Keer je werk zodat de goede kant weer naar je toe ligt. De laatste toeren worden ge-
maakt aan de goede kant van het werk. Ga door met haken in de steken van de vorige toer. 

Toer 12: 

Begin in een willekeurige hoek. *(3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes) in de lossenruimte, 3 steken 
overslaan, 3 stokjes in volgende steek, **2 steken overslaan, 3 stokjes in volgende steek**, 
herhaal van ** tot ** 6 keer. 3 steken overslaan (laatste steken van deze zijde van de vorige 
toer)*, herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste stokje. 
[30 stokjes aan elke zijde, 4 lossenruimtes in de hoek]
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Toer 13: 

Vaste tussen de stokjesgroepen van vorige ronde, 3 lossen, *(vaste, 2 lossen, vaste) in lossen-
ruimte (als hoek), 3 lossen, **vaste in stokjes groepen van vorige toer, 3 lossen**. Herhaal van 
** tot ** tot einde van de zijkant.* Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste vaste. 
Hecht af en werk draadjes weg. 
[10 x 3 lossenruimtes aan elke zijde, 4 keer 2-lossenruimtes in de hoek]



13
© Susanna Öysti 2017

Donkergrijs garen, nummer 203

Toer 14:   https://youtu.be/NWl4a92e9Gw

Begin in een willekeurige hoek. *(halfstokje, 1 losse, (driedubbelstokje-voor in de hoekruimte 
van toer 10), 1 losse, 1 halfstokje) in de hoekruimte. 2 halfstokjes, (dubbelstokje-voor in de 
lossenruimte van toer 10) in de eerste losseruimte van de vorige toer. 3 halfstokjes in elk van 
de volgende 3 lossenruimtes. In de volgende 2 lossenruimtes: (reliëfstokje-voor in het eerste 
stokje van de 3stokjesgroep van toer 12, halfstokje in de volgende lossenruimte van toer 13, 
reliëfstokje in laatste stokje van de 3stokjesgroep van toer 12). 3 halfstokjes in elk van de 
volgende 3 lossenruimtes. In de laatste lossenruimte (dubbelstokje-voor in de lossenruimte 
van toer 10), 2 halfstokjes).* Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste halfstokje. 
[30 steken aan elke zijde, 4 (halfstokje, 1 losse, driedubbelstokje-voor, 1 losse, halfstokje) in 
de hoeken.] 

10.

12.
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Toer 15:   https://youtu.be/ZQbmuAC2JCQ

Let op! De vasten zitten tussen de 3stekengroepen van de vorige toer. 

*4 lossen, vaste tussen eerste en tweede halfstokje na de hoek (zie diagram), **3 lossen, 
vaste tussen 3stekengroepjes**, herhaal van ** tot ** nog 3 keer, ***reliëfdubbelstokje-voor in 
het eerste reliëfstokjevoor van de vorige toer, 1 losse, reliëfdubbelstokje-voor in het laatste 
reliëfstokje-voor van de vorige toer***, herhaal van *** tot *** nog 1 keer, vaste. Herhaal van 
** tot ** 4 keer in totaal.* Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste lossenruimte. 
[8 x lossenruimte, 2 x (reliëfdubbelstokje-voor, 1 losse, reliëfdubbelstokje-voor), 4 4-lossen-
hoekruimtes]
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Toer 16:    https://youtu.be/YlY1mYOYwoM

*(4 stokjes, 1 losse, 4 stokjes) in hoekruimte (hoek gemaakt). 3 stokjes in elk van de volgende 
4 3-lossenruimtes. **reliëfstokje-voor in reliëfdubbelstokje-voor, stokje in 1-lossenruimte, 
reliëfstokje-voor in reliëfdubbelstokje-voor**, herhaal van ** tot ** nog 1 keer. 3 stokjes in 
elk van de volgende 4 3-lossenruimtes*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste 
stokje. Hecht af en werk de draadjes weg. [38 steken aan elke zijde, 4 1-lossenhoekruimtes]

Let op! Zorg ervoor dat het reliëfstokje-voor om het reliëfdubbelstokje-voor van de vorige toer 
valt en NIET om het reliëfstokje voor van toer 14!

Stoom het vierkant en blok het, laat het drogen. Je vierkantje is nu klaar en de gastvrouw van 
Pohyola verstopt zo de zon!


