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Info: 

Dit haakpatroon voor een vierkant is onderdeel van een Fins haakproject. We hebben een deken 
ontworpen die gebaseerd is op de Kalavala 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/kalavalacal-en 
 

http://www.arteeni.fi/kalavalacal-en


 

 

 

KALEVALA-CAL: Elandenjacht 

Dit vierkant start vanuit de hoek en wordt aan twee zijden gehaakt (= 1 toer), behalve de laatste toer, die 

gaat rond het hele vierkant. 

Start met 5 lossen 

Toer 1 dubbelstokje in eerste losse, 2 lossen, stokje in dezelfde steek. Keer het werk.  

Toer 2: 3 lossen (telt als stokje), 1 stokje in de lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in dubbelstokje, 2 

lossen, 2 stokjes in lossenruimte. Keer het werk. 

Toer 3: 3 lossen (telt als stokje), 1 stokje, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen,dubbelstokje in 

dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 stokjes. Keer het werk.  

Toer 4: 3 lossen (telt als stokje), 3 stokjes, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in 

dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in de lossenruimte, 4 stokjes. Keer het werk. 

Toer 5: 3 lossen (telt als stokje), 1  stokje, 2 lossen, 2 stokjes overslaan, 2 stokjes , 2 stokjes in de 

lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in lossenruimte, 6 stokjes. Keer het 

werk. 

Toer 6: 3 lossen (telt als stokje), 7 stokjes, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in 

dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in de lossenruimte, 8 stokjes (deze laatste 8 stokjes: 4 in stokjes, 2 in de 

lossenruimte, 2 in stokjes. Haak vanaf nu altijd twee stokjes in de lossenruimten.  

Toer 7: 3 lossen (telt als stokje), 9 stokjes, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in 

dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in lossenruimte, 2 stokjes, 2 lossen, 2 steken overslaan, 6 stokjes. Keer het 

werk.  

Toer 8: 3 lossen (telt als stokje), 11 stokjes, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in 

dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in de lossenruimte, 12 stokjes. Keer het werk. 

Toer 9: 3 lossen (telt als stokje), 9 stokjes, 2 lossen, 2 steken overslaan, 2 stokjes, 2  stokjes in de 

lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in de lossenruimte, 14 stokjes. Keer 

het werk. 

Toer 10: 3 lossen (telt als stokje), 15 stokjes, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in 

dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in de lossenruimte, 16 stokjes. Keer het werk. 

Toer 11: 3 lossen (telt als stokje), 17 stokjes, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in 

dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 stokjes, 2 lossen, 2 steken overslaan, 14 stokjes. Keer 

het werk. 

Toer 12: 3 lossen (telt als stokje), 19 stokjes, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in 

dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in de lossenruimte, 20 stokjes. Keer het werk. 

Toer 13: 3 lossen (telt als stokje), 3 stokjes, 2 lossen, 2 steken overslaan, 2 stokjes, 2 lossen, 2 steken 

overslaan, 8 stokjes, 2 lossen, 2 steken overslaan, 2 stokjes, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen, 



 

 

dubbelstokje in dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in de lossenruimte, 12 stokjes, 2 

lossen, 2 steken overslaan, 2 stokjes, 2 lossen, 2 steken overslaan,  4 stokjes. Keer het 

werk. 

Toer 14: 3 lossen (telt als stokje), 23 stokjes, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in 

dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in de lossenruimte, 24 stokjes. Keer het werk. 

Toer 15: 3 lossen (telt als stokje), 2 stokjes, 3 lossen, 3 steken overslaan, 2 stokjes, 3 lossen, 3 steken 

overslaan, 15 stokjes, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in dubbelstokje, 2 lossen, 2 

stokjes in de lossenruimte, 2 stokjes, 2 lossen, 2 steken overslaan, 11 stokjes, 3 lossen, 3 steken overslaan, 2 

stokjes, 3 lossen, 3 steken overslaan, 3 stokjes. Keer het werk. 

Toer 16: 3 lossen (telt als stokje), 2 stokjes, 3 lossen, 3 lossen overslaan, 2 stokjes, 3 lossen, 3 lossen 

overslaan, 17 stokjes, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in dubbelstokje, 2 lossen, 2 

stokjes in de lossenruimte, 17 stokjes, 3 lossen, 3 lossen overslaan, 2 stokjes, 3 lossen, 3 lossen overslaan, 3 

stokjes.  Keer het werk. 

Toer 17: 3 lossen (telt als stokje), 1 stokje, 2 stokjes in het volgende stokje, 2 lossen, 3 lossen overslaan, 2 

stokjes, 2 lossen, 3 lossen overslaan, 2  stokjes in het volgende stokje, 14 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes 

overslaan, 2 stokjes, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes 

in de lossenruimte, 18 stokjes, 2 stokjes in het volgende stokje, 2 lossen, 3 lossen overslaan, 2 stokjes, 2 

lossen, 3 lossen overslaan,  2 stokjes in het volgende stokje, 2 stokjes. Keer het werk.  

Toer 18: 3 lossen (telt als stokje), 2 stokjes, 2 stokjes in het volgende stokje, 1 losse, 2 lossen overslaan, 2 

stokjes, 1 losse, 2 lossen overslaan, 2 stokjes in het volgende stokje, 21 stokjes, 2 stokjes in de lossenruimte, 

2 lossen, dubbelstokje in dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in de lossenruimte, 21 stokjes, 2 stokjes in het 

volgende stokje, 1 losse, 2 lossen overslaan, 2 stokjes, 1 losse, 2 lossen overslaan, 2 stokjes in het volgende 

stokje, 3 stokjes. Keer het werk. 

Toer 19: 3 lossen (telt als stokje), 33 stokjes (er gaat één stokje in de hoeven van de eland), 2 stokjes in de 

lossenruimte, 2 lossen, dubbelstokje in dubbelstokje, 2 lossen, 2 stokjes in de lossenruimte, 2 stokjes, 2 

lossen, 2 stokjes overslaan, 30 stokjes (er gaat één stokje in de hoeven van de eland). Keer het werk. 

Toer 20 wordt gehaakt rond het hele vierkant: 3 lossen (telt als stokje), 37 stokjes, (stokje, 3 lossen, stokje) 

in het dubbelstokje, 37 stokjes (zijde), (stokje, 3 lossen, stokje) in de hoek, 37 stokjes (zijde), (stokje, 3 

lossen, stokje)  in de hoek, 37 stokjes (zijde), (stokje, 3 

lossen)  in dezelfde steek als het begin, maak vast met 

een halve vaste in de derde beginlosse. 

Elke zijde telt 39 stokjes en 3 lossen.  

Hecht af en werk de draden weg. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Copyright: 
Ik, Maija-Leena Autio, heb alle rechten op dit patroon, de foto’s en de instructies. Niets uit deze 
weergave mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verdeeld. Je kunt de link naar het patroon 
delen als je het patroon wilt delen. Je mag het product wat je van dit patroon maakt wel verkopen, 
maar vermeld mij daarbij als ontwerpster. Bedankt! 
 


