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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 
 
Je kunt dit vierkant in één kleur maken of in meerdere kleuren. Als je met één 
kleur werkt kan het ook handiger zijn om met twee bollen te werken. Volg 
dan gewoon de rode instructies (zie uitleg hieronder).  
 
Als je met meerdere kleuren (of meerdere bollen van één kleur) werkt: 
gebruik de effect-kleur in toeren 2, 4, 6 en 9 om de golven te maken. Maak 
een staande vaste in het begin van deze golf-toeren. Hecht af en werk de 
draadjes na elke toer weg.  
 
Let op: Als je maar in één kleur met één bol werkt: de 3 lossen brengen je naar 
de verkeerde kant van je werk; als je met verschillende kleuren werkt: in toer 
3, 5, 7 en 10 (na de golven) de 3 lossen maak je alleen maar aan de verkeerde 
kant van je werk met de basiskleur om naar de volgende toer te kunnen 
komen. Gebruik een losse spanning als je achter de golven werkt.  
 

Als je meer dan één kleur gebruikt: volg de {blauwe instructies} en negeer de 
rode instructies. Als je in één kleur werkt, volg dan de rode onderstreepte 

instructies en negeer de {blauwe instructies}. 
 
Gebruikt garen: Menita Oy, Lasse / made in Italy 
Kleuren:  donkergrijs 203 (hoofdkleur) 
  petrol blauw 8962 (effectkleur, toeren 2, 4, 6 en 9) 
 

De instructies voor de speciale steken staan 
aan het einde van dit document. Maak de 
steken in toer 1 in een magische ring.  

 
1) In de magische ring: 3 lossen (telt als 

eerste stokje), 16 stokjes, halve vaste in derde beginlosse. Trek het 
midden dicht. Totaal 17 stokjes.   
 
{Trek de bol garen door de laatste lus heen om het te zekeren. 
Plaats alternatief een steekmarkeerder in de laatste lus. Laat het 
garen achter je werk hangen tot je het nodig hebt. Hecht met je 
“effect” kleur garen aan. } 

 
2) 1 losse {staande vaste in eerste steek van vorige toer} (telt als 

vaste), vaste in volgende twee steken, keer je werk om zodat de 
verkeerde kant naar je toe ligt, 4 lossen,[zie foto1], vaste in eerste 
vaste die je net maakte. Keer je werk weer naar de goede kant, 2 
lossen, 5 stokjes in lossenruimte. *vaste in volgende 3 steken, keer 
je werk zodat de verkeerde kant naar je toe ligt, 3 lossen, maak een 
vaste in de vorige lossenlus, naast het vijfde stokje van de vorige 
golf. Keer je werk met de goede kant naar je toe, 2 lossen, 5 stokjes 
in lossenruimte*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Vaste in volgende 
3 steken (laatste vaste valt in dezelfde steek als waar je eerste vaste 
in ging). Keer je werk met de verkeerde kant naar je toe, 3 lossen, 
maak een vaste in de vorige lossenlus, naast het vijfde stokje van 
de vorige golf, keer je werk met goede kant naar je toe, 2 lossen, 5 
stokjes in lossenruimte, vaste in tweede vaste van deze toer. 
Rechterkant van eerste golf valt onder laatste golf. {Hecht af en 
werk de draadjes weg}  

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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3) LET OP: Toer 3, 5, 7 en 9 worden ACHTER de vorige toer gemaakt, 
om ervoor te zorgen dat de golf aan de voorkant van het werk 
uitkomt. 3 lossen (sla dit in volgende toeren over), halve vaste in 
achterkant naar voren en in de golf van toer 2. (Foto 3.1). Je bent nu 
achter de golf. (Let op: Dit is de laatste vaste van toer 2. {3 lossen 
((telt niet als stokje) om van de eerste toer naar de derde toer te 
komen). 2 stokjes in dezelfde laatste vaste van toer 2}. 3 lossen 
(telt als stokje), (valt in de middelste van 3 vasten, foto 3.2), stokje 
in dezelfde steek, 2 stokjes in volgende vaste, *1 losse, golf 
overslaan, 2 stokjes in middelste van de 3 vasten, 2 stokjes in laatste 
van 3 vasten*. Herhaal van * tot * 5 keer in totaal. 1 losse, halve 
vaste in de derde beginlosse / in het eerste stokje {Trek de bol 
met garen door de laatste lus om het garen vast te zetten. Laat het 
garen achter je werk hangen. Hecht de “effect” kleur aan.}  

 
 
 
 
 

 
Foto 3 
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4) 1 losse {staande-vaste in eerste stokje van vorige toer} (telt als 

vaste), vaste in volgende 3 steken, vaste in lossenruimte, keer je 
werk met de verkeerde kant naar je toe, 5 lossen, vaste in eerste 
vast die je net gemaakt hebt. Keer je werk met de goede kant naar 
je toe, 2 lossen, 7 stokjes in lossenruimte. *vaste in volgende 4 
steken, vaste in lossenruimte, keer je werk met verkeerde zijde naar 
je toe, 5 lossen, vaste in laatste lossenruimte tussen de stokjes naast 
de vorige gemaakte vaste in de lossenruimte. Keer je werk met 
goede kant naar je toe, 2 lossen, 7 stokjes in lossenruimte.* Herhaal 
van * tot * 5 keer in totaal. 1 steek overslaan, vaste in tweede steek 
van deze ronde. {Hecht af en werk de draadjes weg}            
 

 
 
 
 

 
 

Foto 4 
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5) Werk achter toer 4 om de golf voor het werk te behouden. 3 lossen 
(sla over in volgende toeren), halve vaste van achter naar voren en 
binnenin de golf van toer 4 (Foto 5). Je bent nu achter de golf. Let 
op: dit is de laatste vaste van toer 4.) {3 lossen (telt niet als stokje) 
om van de 3e toer naar de 5e toer te verplaatsen), 2 stokjes in 
dezelfde laatste vaste van toer 4.} 3 lossen (telt als stokje), stokje in 
dezelfde steek. 2 stokjes in de volgende 2 steken (foto 5), *3 lossen, 
sla de golf over, 2 stokjes in 2e vaste van de 5 vasten van de vorige 
toer, 2 stokjes in elk van de volgende 2 steken.* Herhaal van * tot * 
5 keer in totaal. 3 lossen, halve vaste in derde beginlosse / in het 
eerste stokje. {Trek de bol garen door de laatste lus om het garen 
te zekeren. Laat het garen achter je werk hangen tot je het weer 
nodig hebt. Hecht de “effect” kleur aan.}  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Foto 5 
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6)  Losse {staande-vaste in eerste steek van vorige toer} (telt als 

vaste), vaste in volgende 4 steken, keer je werk met de verkeerde 
kant naar je toe, 5 lossen, vaste in eerste vaste die je net gemaakt 
hebt. Keer je werk met goede kant naar voren, 2 lossen, 7 stokjes in 
lossenruimte. *vaste in volgende steek, 4 vasten in volgende 
lossenruimte, keer je werk met verkeerde kant naar je toe, 5 lossen, 
maak een vaste in de vorige lossenlus, naast het 7e stokje van de 
vorige golf. Keer je werk met de goede kant naar je toe, 2 lossen, 7 
stokjes in lossenruimte. Vaste in volgende 5 steken, keer je werk 
met de verkeerde kant naar je toe, 5 lossen, maak een vaste in de 
vorige lossenlus, naast het 7e stokje van de vorige golf. Keer je 
werk met de goede kant naar je toe, 2 lossen, 7 stokjes in 
lossenruimte*. Herhaal van * tot * 5 keer in totaal. Vaste in 
volgende steek, 4 vasten in lossenruimte, keer je werk met de 
verkeerde kant naar je toe, 5 lossen, maak een vaste in de vorige 
lossenlus, naast het 7e stokje van de vorige golf. Keer je werk met 
goede kant naar je toe, 2 lossen, 7 stokjes in lossenruimte, vaste in 
tweede vaste van deze toer. {Hecht af en werk de draadjes weg.} 

 
7) Werk achter toer 6 om de golf aan de voorkant van je werk te laten. 

3 lossen (sla over in volgende toeren), halve vaste van achter naar 
voren en binnenin de golf van toer 6 (Foto 5). Je bent nu achter de 
golf. Let op: dit is de laatste vaste van toer 6.) {3 lossen (telt niet als 
stokje) om van de 5e toer naar de 7e toer te verplaatsen), 2 stokjes 
in dezelfde laatste vaste, waar ook de laatste vaste van toer 6 zit.} 
3 lossen (telt als stokje), 2 stokjes in de volgende 3 steken, *sla de 
golf over, 2 stokjes in de tweede van de 5 vasten van de vorige toer, 

2 stokjes in de volgende 3 steken (= 8 
stokjes achter de golf)*. Herhaal van * 
tot * 10 keer. Halve vaste in derde 
beginlosse. Stekenaantal: 96 stokjes.  

 
Foto 6 
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8) 3 lossen (telt als stokje), dubbelstokje in volgende 3 steken, 

*(dubbelstokje, 3 lossen, dubbelstokje) in volgende steek, 
dubbelstokje in volgende 3 steken, stokje in volgende 3 stken, 
halfstokje in volgende 11 steken, stokje in volgende 3 steken, 
dubbelstokje in volgende 3 steken*. Herhaal van * tot * 3 keer in 
totaal. (Dubbelstokje, 3 lossen, dubbelstokje) in volgende steek, 
dubbelstokje in volgende 3 steken, stokje in volgende 3 steken, 
halfstokje in volgende 11 steken, stokje in volgende 2 steken, halve 
vaste in derde beginlosse.  
 
{Trek de bol door de laatste lus naar voren om het garen te 
zekeren. Laat het garen achter je werk hangen. Hecht de effect 
kleur aan.} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 7 
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9) 1 losse {staande-vaste in eerste steek van vorige toer} (telt als 
vaste), vaste in volgende 4 steken, keer je werk met de 
verkeerde kant naar je toe, 5 lossen, vaste in eerste vaste die je 
net gemaakt hebt. Keer je werk met de goede kant naar je toe, 
2 lossen, 7 stokjes in 5-lossenruimte. [ 3 vasten in de 
hoekruimte, vaste in volgende 5 steken, keer je werk met de 
verkeerde kant naar je toe, 5 lossen,  vaste in eerste van de 5 
vasten, 2 lossen, 7 stokjes in lossenruimte, *vaste in volgende 
5 steken, keer je werk met de verkeerde kant naar je toe, 5 
lossen, maak een vaste in de vorige lossenlus, naast het 7e stokje 

van de vorige golf. Keer je werk met de goede kant naar je toe, 
2 lossen, 7 stokjes in lossenruimte*. Herhaal van * tot * nog 3 
keer Herhaal van [ tot ] nog 2 keer. Nu heb je 3 zijdes 
gemaakt. Voor de vierde zijde: 3 vasten in lossenruimte, vaste 
in volgende 5 steken, keer je werk met de verkeerde kant naar 
je toe, 5 lossen, vaste in eerstgemaakte vaste van de 5 vasten. 
Keer je werk met de goede zijde naar je toe, 2 lossen, 7 stokjes 
in de lossenruimte, **Vaste in volgende 5 steken, keer je werk 
met de verkeerde zijde naar je toe, 5 lossen, maak een vaste in 
de vorige lossenlus, naast het 7e stokje van de vorige golf. 
Keer je werk met de goede zijde naar je toe, 2 lossen, 7 stokjes 
in de lossenruimte.** Herhaal van ** tot ** nog 2 keer. Vaste in 
tweede vaste van de toer. (Foto 8)  {Hecht af en werk de 
draadjes weg.} 

 
 

 
 

Foto 8 
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10) Werk achter toer 9 zodat de golf aan de voorkant blijft. 3 lossen (sla 

over in volgende toeren), halve vaste van achter naar voren en 
binnenin de golf van toer 8. Je bent nu achter de golf. Let op: dit is 
de laatste vaste van toer 9.) {3 lossen (telt niet als stokje) om van 
de 8e toer naar de 10e toer te verplaatsen), stokje in dezelfde 
laatste vaste van toer 9} 3 lossen (telt als stokje), stokje in dezelfde 
steek. Stokje in de volgende steek, 2 stokjes in de volgende steek, 1 
steek overslaan. (je haakt alleen op steek 2, 3 en 4 van de 5 vasten 
van toer 9) [hoek: 2 stokjes in de volgende steek, (dubbelstokje, 3 
lossen, dubbelstokje) in de volgende steek, 2 stokjes in de volgende 
steek, sla de rechterkant van de golf over,* 1 steek overslaan, 2 
stokjes in de 2e van de 5 vasten, stokje in de volgende steek, 2 
stokjes in de volgende steek, 1 steek overslaan, golf overslaan,* 
Herhaal van * tot * nog 4 keer. 1 steek overslaan, linkerkant van de 
golf overslaan]. Herhaal van [ tot ] nog 2 ker. Je hebt nu 3 zijdes 
gemaakt. Voor de vierde zijde: hoek: 2 stokjes in de volgende steek, 
(dubbelstokje, 3 lossen, dubbelstokje) in de volgende steek, 2 
stokjes in de volgende steek, sla de rechterkant van de golf over, 1 
steek overslaan, *2 stokjes in 2e van de 5 vasten, stokje in volgende 
steek, 2 stokjes in volgende steek, 1 vaste overslaan (golf). Herhaal 
van * tot * nog 3 keer, halve vaste in eerste stokje. (stekenaantal per 
zijde is: 29 stokjes, 2 dubbele stokjes en 3-lossen op de hoek) 
 

 
 
 
 

 
 

Foto 9 
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11) 3 lossen (telt als stokje), stokje in volgende 7 steken, *5 stokjes in 
lossenruimte, stokje in volgende 31 steken.* Herhaal van * tot * 3 
keer in totaal, 5 stokjes in lossenruimte, stokje in volgende 23 
steken, halve vaste in derde beginlosse om toer te sluiten.  
 

12) 2 lossen (telt als halfstokje), reliëfstokje-achter in volgende 9 steken, 
*(reliëfstokje-achter, 3 lossen, reliëfstokje-achter) in de volgende 
steek, reliëfstokje-achter in de volgende 35 steken*. Herhaal van * 
tot * 3 keer in totaal, (reliëfstokje-achter, 3 lossen, reliëfstokje-
achter) in volgende steek, reliëfstokje-achter in volgende 25 steken, 
halve vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten.   

 
13) 2 lossen (telt als halfstokje), reliëfstokje-achter in volgende 10 

steken, *(stokje, 3 lossen, stokje) in lossenruimte, reliëfstokje-achter 
in volgende 37 steken*. Herhaal van * tot * 3 keer in totaal. (Stokje, 
3 lossen, stokje) in lossenruimte, reliëfstokje-achter in volgende 26 
steken, halve vaste in tweede beginlosse.   

 
Hecht af en werk de draadjes weg, stoom en blok, waarbij je de golven 
van het centrum naar buiten duwt en laat het drogen.  
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SPECIALE STEKEN 
 
Magische ring 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staande vaste 
 

 
 
 

 


