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Lönnrot 

Het Kalevala verhaal kan niet bestaan zonder een man met de naam Lönnrot, wat zou de Kalevala deken 

dan zijn zonder het Lönnrot vierkant :). Lönnrot voegde de Kalevala bij elkaar. Hij verzamelde liederen  van 

rune zangers en anderen op een van zijn vele dichtreizen en verzamelde en bewerkte het materiaal tot het 

epos van de Finse bevolking, bekend als de Kalevala. Dit vierkant brengt een ode aan zijn werk, de spiral in 

het midden vertelt ons over de reizen van Lönnrot, en aan de zijden wordt de letter L weergegeven al seen 

handtekening van Lönnrot op de deken.



 

 

Over de CAL 

 

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 

 
 
Kleuren 
Maak dit vierkant met 1-3 kleuren. Wanneer je met één kleur werkt, gebruik dan twee draden bij het 
maken van de spiraal. 
Wanneer je meer kleuren gebruikt: de basiskleur is A (op de foto is dat donkergrijs). De letters L kunnen 
gedaan worden met de andere kleur van de spiral (kleur B, oranje op de foto) of met een eigen kleur (C, 
olijfgroen op de foto). 
 
Kalevala CAL colors, Menita Lasse yarn:   
Kleur A = Dark grey 203 
Kleur B = Orange 3309 
Kleur C = Olive green 9963  
 
  

Patroon 
 
Spiraal 
Je begint met het haken van de spiraal in het midden van het 
vierkant. Hier zijn enkele aanwijzingen: Haak altijd alleen in 
de achterste lussen van de steken van de voorgaande ronde.  
 
Na de eerste ronde: haak in een ronde met één kleur in alle 
steken met de kleur uit de vorige ronde. Wanneer je van 
kleur wisselt, ga dan verder op het punt waar je de laatste 
keer met die kleur bent gestopt. 
 

Copyright: 

Sari Marttila heeft 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 daarbij dan Sari 

Marttila als ontwerpster. Bedankt! 

  

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


 

 

 

 

 

Toer 1: Maak een magische ring met kleur B: haak daarin 1 losse, 1 vaste, 1 halfstokje, 7 stokjes. Laat het 
grijze garen na wachten. Haak nu in de magische ring met kleur A: 1 losse, 1 vaste. Laat ook dit garen 
wachten. Sluit de magische ring (12 steken)  

 

Foto1:Haak in het begin met twee kleuren in dezelfde magische ring.  

 
Toer 2: Haak met kleur A 2 vasten in de achterste lussen van elke steek van kleur B (inclusief de eerste 
losse). Laat dit garen wachten. (20 steken).  



 

 

 

Foto 2:In een ronde haak je in alle steken van de andere kleur van de vorige ronde en laat je daarna het garen 
rusten. 

Toer 3: Kleur B. 2 stokjes in dezelfde steek, 2 stokjes in dezelfde steek, *2 stokjes in dezelfde steek, 1 stokje 
in de  volgende steek*,herhaal *-* tot het einde van de toer (let weer op de losse in het begin). Laat het 
garen rusten. (34 steken) 

Toer 4: Kleur A. *3 vasten, 2 vasten in dezelfde steek*, herhaal  *-* tot het einde van de toer (laat de 
laatste steken weg: vaste, 2 vasten in dezelfde steek). Laat het garen rusten. (42 steken) 

Toer 5: Kleur B. 2 stokjes, *2 stokjes in dezelfde steek, 3 stokjes*, herhaal *-* tot het einde van de toer. 
Laat het garen rusten. (52 steken) 

Toer 6: Kleur A. *2 vasten in dezelfde steek , 4 vasten*, herhaal*-* tot het einde van de toer (laat de laatste 
steken weg:  3 vasten.  Maak met kleur B 2 halfstokjes, vaste, halve vasten en met kleur A 3 halfstokjes, 
stokje, stokje en halfstokje in dezelfde steek, vaste , 4 halve vasten. Kleur B kan nu worden afgeknipt (64 
steken in totaal). 

Van cirkel naar vierkant (haak met kleur A) 

Toer 7: Kleur A. *1 halve vaste, vaste, 2 lossen, 1 steek overslaan, halfstokje, 2 lossen, 1 steek overslaan, 
stokje, 2 lossen, 1 steek overslaan, dubbelstokje, 5 lossen, dubbelstokje, 2 lossen, 1 steek overslaan, stokje, 
2 lossen, 1 steek overslaan , halfstokje, 2 lossen, 1 steel overslaan, vaste, halve vaste*, repeat *-* nog 3 
keer. 

Toer 8: Kleur A. 1 losse, *vaste ( in de halve vaste van de vorige toer), vaste (in de vaste van de vorige toer), 
2 vasten in de lossenruimte, 2 vasten in de volgende lossenruimte, 2 vasten in de volgende lossenruimte, 



 

 

(2vasten, 3 lossen,  2 vasten) in de lossenruimte van de hoek, 2 vasten inde 
lossenruimte, 2 vasten in de volgende lossenruimte, 2 vasten in de volgende 
lossenruimte, vaste ( in de vaste van de vorige toer), vaste (in de halve vaste van de 
vorige toer )*, herhaal *-* nog 3 keer.  Maak een halve vaste in de eerste vaste van de 
toer. 

De letters L en de rand 

 Haak nu de twee letters L om het vierkant af te maken. Je kunt kiezen of je dit met kleur B of kleur C doet. 
Er wordt meerdere keren van kleur gewisseld tijdens een toer. Je kunt overwegen om een kleur mee te 
laten lopen wanneer je de steken van de andere kleur haakt. Het mooiste resultaat wordt bereikt wanneer 
je de draad bij elke kleurwissel afknipt. Bij een kleurwissel kun je het beste van kleur wisselen bij de laatste 
keer dat je de lussen overhaalt (dus wanneer je het laatste stokje van een kleur maakt, wissel je van kleur 
als je nog twee lussen op de naald hebt staan ). 

Toer 9: Kleur A: halve vaste in de volgende 4 steken, 3 lossen, stokje in de volgende 6 steken (de laatste in 
de lossenruimte in de hoek). Kleur C: 3 lossen, stokje in de zelfde lossenruimte als het vorige stokje. * 1 
losse, 1 steek overslaan,  stokje*, herhaal *-* nog 9 keer. (stokje, 3 lossen, stokje) in de lossenruimte in de 
hoek. Stokje,*1 losse, 1 steek overslaan, stokje*, herhaal *-* nog 5 keer, 1 losse, 1 steek overslaan. Kleur A: 
Stokje in de volgende 7 steken (de laatste in de lossenruimte in de hoek). Kleur C: 3 lossen, stokje in 
dezelfde lossenruimte als het vorige stokje. *1 losse, 1 steek overslaan, stokje*, herhaal *-* nog 9 keer. 
(Stokje, 3 lossen, stokje) in de lossenruimte in de hoek. Stokje, *1 losse, 1 steek overslaan, stokje*, herhaal 
*-* nog 5 keer, 1 losse, sluit de toer met een halve vaste in de derde beginlosse. 
 
Toer 10: Kleur A: 3 lossen, stokje in de volgende 6 steken. Kleur C: (2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de 
lossenruimte in de hoek. *1 losse, stokje in lossenruimte*, herhaal *-* nog 9 keer, 1 losse, 1 steek 
overslaan, stokje. (Stokje, 3 lossen, stokje) in de lossenruimte in de hoek. Stokje, *1 losse, stokje in de 
lossenruimte*, herhaal *-* nog 6 keer. Kleur A: Stokje in de volgende 7 steken. Kleur C: (2 stokjes, 3 lossen, 
2 stokjes) in de lossenruimte in de hoek. *1 losse, stokje in de lossenruimte*, herhaal *-* nog 9 keer, losse, 
1 steek overslaan, stokje. (stokje, 3 lossen, stokje) in de lossenruimte in de hoek. Stokje, *1 losse, stokje in 
de lossenruimte*, herhaal *-* nog 6 keer. Sluit de toer met een halve vaste in de derde beginlosse.  
 
Toer 11:  Kleur A:  3 lossen in het laatste stokje van de vorige toer. Stokje in de volgende 6 steken. Kleur C: 
Stokje, 1 losse, 1 steek overslaan, stokje. (Stokje, 3 lossen, stokje) in de lossenruimte in de hoek. Stokje, *1 
losse, stokje in de lossenruimte*, herhaal*-* nog 10 keer. 1 losse, 1 steek overslaan, stokje. (2 stokjes, 3 
lossen , 2stokjes) in de lossenruimte in de hoek. Stokje, *1 losse, stokje in lossenruimte*, herhaal*-* nog 6 
keer. Kleur A: stokje in volgende 7 steken. Kleur C: Stokje, 1 losse, 1 steek overslaan, stokje. (stokje, 3 
lossen, stokje) in de lossenruimte van de hoek. Stokje, *1 losse, stokje in de lossenruimte*, herhaal*-* nog 
10 keer. 1 losse, 1 steek overslaan, stokje. (2 stokjes , 3 lossen, 2 stokjes) in de lossenruimte in de hoek. 
Stokje, *1 losse, stokje in de lossenruimte*, herhaal *-* nog 6 keer. Sluit de toer met een halve vaste in de 
derde beginlosse.  

Toer 12: Kleur A: 3 lossen, stokje in de volgende 6 steken. Kleur C: 1 losse, stokje in lossenruimte, 1 losse, 1 
steek overslaan, stokje. (2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de lossenruimte in de hoek. Stokje, *1 losse, stokje 
in lossenruimte*, herhaal *-* nog 11 keer, 1 losse, 1 steek overslaan, stokje, 1 losse. (stokje, 3 lossen, 
stokje)in de lossenruimte in de hoek. 1 losse, 1 steek overslaan, stokje,*1 losse, stokje in lossenruimte*, 
herhaal *-*nog 6 keer, 1 losse, 1 steek overslaan. Kleur A: Stokje in de volgende 7 steken. Kleur C: 1 losse, 
stokje in lossenruimte, 1 losse, 1 steek overslaan, stokje. (2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de lossenruimte 
in de hoek. Stokje, *1 losse, stokje in lossenruimte*, herhaal *-* nog 11 keer, 1 losse, 1 steek overslaan, 
stokje, 1 losse. (Stokje, 3 lossen, stokje) in de lossenruimte in de hoek. 1 losse, 1 steek overslaan, stokje, *1 



 

 

losse, stokje in lossenruimte*, herhaal *-* nog 6 keer, 1 losse. Sluit de toer met een 
halve vaste in de derde beginlosse.  

Toer 13: Kleur A: 3 lossen, stokje in de volgende 6 steken. Kleur C: stokje in 
lossenruimte, 1 losse, stokje in lossenruimte, 1 losse, 1 steek overslaan,  stokje, 1 losse. (2 stokjes, 3 lossen, 
2 stokjes) in de lossenruimte in de hoek.  1 losse, 1 steek overslaan, stokje, *1 losse, stokje in 
lossenruimte*, herhaal *-* nog 13 keer. 1 losse, (2stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de lossenruimte in de 
hoek.  * 1 losse, stokje in lossenruimte*, herhaal *-* nog 8 keer. Kleur A: Stokje in de volgende 7 steken. 
Kleur C: Stokje in lossenruimte, 1 losse, stokje in lossenruimte, 1 losse, 1 steek overslaan, stokje, 1 losse. (2 
stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de lossenruimte in de hoek. 1 losse, 1 steek overslaan, stokje, *1 losse, stokje 
in lossenruimte*, herhaal *-* nog 13 keer. 1 losse (2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes) in de lossenruimte in de 
hoek. *1 losse, stokje inlossenruimte*, herhaal*-* nog 8 keer. Sluit de toer met een halve vaste in de derde 
beginlosse. 

Toer 14: Kleur A: 3 lossen. Maak een stokje in de achterste lus van elk stokje en elke losse van de vorige 
toer. In de lossenruimte in de hoek, in de achterste lussen: stokje in de eerste losse, (stokje, 3 lossen, 
stokje) in de tweede losse en een stokje in de derde losse. Sluit de toer met een halve vaste in de derde 
beginlosse. Er zijn 39 stokjes aan elke zijde.. 


