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HET MEISJE POHJOLA – Rand van de Kalevala  
Sari Åström 

 

 

Foto door Milla Elo 

 

Nu alle vierkanten aan elkaar zitten, is het tijd om verder te gaan met de prachtige rand die de deken helemaal af 

maakt.  Je maakt de rand met hetzelfde garen (Pia) waarmee je de vierkanten aan elkaar hebt gezet. Met het dunnere 

garen wordt de rand een lichte en verfijnde achtergrond om zo de vierkanten de hoofdrol te laten spelen. Aan het einde 

van dit document vind je tips om de deken helemaal af te maken.   
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Info 
De rand is symmetrisch als het aantal blokken een even aantal heeft aan beide zijden van de deken. Als het garen voor 

de rand dikker of dunner is dan aanbevolen, kan het te strak of golvend worden in toer 4-6. Lees meer over de dikte van 

het garen op http://docs.wixstatic.com/ugd/54f0d2_d30f3fdc8f434415b28f543de65d96c5.pdf. 

Alle informatie over de Kalevala CAL, de patronen en de vierkanten vind je op Arteeni's Kalevala CAL pagina.  

Wanneer je de voor de CAL aanbevolen garens gebruikt (Lasse en Pia), dan kun je verder gaan met dezelfde haaknaald 

als je gebruikte voor het aan elkaar zetten van de vierkanten.   

 

Tips bij het lezen van het patroon 

 
 (…)  Herhaal de instructies zovaak als staat aangegeven.  

*-*  Herhaal de instructies zovaak als staat aangegeven. Het gaat om een instructie voor een complete zijde.  

<...> Tekst in oranje geeft aan dat er een afwijking is ten opzichte van normaal gevraagd wordt, bv.  Haak de 
steken in twee toeren lagen.  

[…]  Schuingedrukte tekst: dit is een tip om je door het patroon te helpen.  

 

Copyright: 
Ik, Sari Åström, 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 (www.Ihannetila.fi) 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! De foto’s zijn van Minna Virtanen tenzij anders aangegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/54f0d2_d30f3fdc8f434415b28f543de65d96c5.pdf
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Het meisje Pohjola – Patroon van de rand 
Er zijn 16 lossenruimtes bij ieder vierkant en een 7-lossenruimte op de hoeken van elk vierkant.  Let op: op de foto’s 

wordt contrasterend garen gebruikt om de verschillende toeren goed te kunnen laten zien. In de tekeningen wordt in 

grijs aangegeven welke toeren al gedaan zijn. Veel plezier bij het haken!   

 

Toer 1  Hecht het garen aan met een  staande halve vaste in de 1e 5-lossenruimte aan een willekeurige zijde van de 

deken.  [Foto 1], *(5 lossen, halve vaste in de volgende lossenruimte [foto 2]) tot aan het einde van de zijde 

van de deken. Let op: bij het oversteken tussen vierkanten maak je de halve vaste tegelijkertijd in de twee 7-

lossenruimtes. [Foto 3]. In de hoek: 5 lossen en een halve vaste in dezelfde lossenruimte*, herhaal *-* rondom 

de deken. Aan het einde van de toer: in plaats van de laatste 5 lossen en halve vaste:  maak 2 lossen en een 

stokje in de eerste halve vaste. [dit is een gemakkelijke manier om de bovenkant van de lossenruimte te 

bereiken, je krijgt zo geen halve vaste bovenop] [foto 4]. 

 

                

1 2 3 4 
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Toer 2 Je bent nu in het midden van de eerste lossenruimte aan een zijde van de deken; *(5 lossen, halve vaste in de 

volgende lossenruimte) tot aan het einde van de zijde [Foto 1]. In de hoek 5 lossen en een halve vaste in 

dezelfde lossenruimte.* Herhaal *-* rondom de deken. In plaats van de laatste 5 lossen en halve vaste: maak 2 

lossen en een stokje in de eerste halve vaste.  

 

     

 

Toer 3 Je bent weer in het midden van de eerste lossenruimte aan een zijde van de deken; 1 losse en een vaste in 

dezelfde lossenruimte, *(3 lossen, vaste in de volgende lossenruimte) [Foto 1]  tot aan het einde van de zijde.  

In de hoek 2 lossen en een vaste in dezelfde lossenruimte*. Herhaal *-* rondom de deken, 3 lossen en sluit de 

toer met een halve vaste in de eerste vaste. [Foto 2].  

           

 

Toer 4 Je bent nu tussen de eerste en de tweede lossenruimte. 3 lossen (telt als stokje), *(2 stokjes in de 

lossenruimte, stokje in vaste) [Foto 1] tot aan het einde van de zijde, (2 stokjes, dubbelstokje, 2 stokjes) in de 

lossenruimte in de hoek [Foto 2]  en stokje in vaste*. Herhaal *-* rondom de deken, 2 stokjes in de 

lossenruimte  en sluit de toer met een halve vaste in de derde beginlosse.  

1 

1 2 
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Toer 5 Je bent nu bij het zesde stokje aan een zijde (geteld vanaf het dubbelstokje in de hoek). 3 lossen (telt als 

stokje) en maak nog 4 stokjes in dezelfde steek. (= 5 stokjes in dezelfde steek). (6 lossen, 5 stokjes overslaan, 5 

stokjes in dezelfde steek [in het stokje bovenop de lossenruimte van toer 2; in de hoek in het dubbelstokje]), 

Herhaal ( tot ) rondom de deken. Sluit de toer met een halve vaste in de derde beginlosse. [Foto 1] 

Tip: Haak deze toer in een contrastkleur als je van afwisseling in kleur houdt! 

      

 

Toer 6 Je bent nu bij het eerste vijfstokjesgroepje. [het stokjesgroepje in de hoek telt niet als het eerste groepje]; 1 

losse, (reliëfvaste voor rond het stokjesgroepje* [Foto’s 1-2], p [= picot = 3 lossen, halve vaste in de stam van 

de vorige steek, Foto 3], 4 vasten in de lossenruimte, halve vaste in de lossenruimte en in het middelste stokje 

van toer 4 samen. De lossenruimte zet je vast met de halve vaste [Foto 4], 4 vasten in de lossenruimte), herhaal 

(-)rondom de deken. Sluit de toer met een halve vaste in de eerste reliëfvaste voor.  Hecht af.  

*) Is het je opgevallen dat er een popcornsteek ontstaan is? Dedri Uys beschreef deze ”really lazy popcorn 

stitch” in haar blog. In alle eenvoud is dit een ingenieuze manier om een popcorn te maken!  

 

1 2 

1 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
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Blocken van de deken 
Nu is al het haakwerk gedaan, maar we zijn er nog niet! Op dit moment is de deken als een pas uitgekomen vlinder met 

nog gekreukelde vleugels.  Er is geen reden om bang te zijn de deken te blokken en er is geen reden om het niet te 

doen, ook al lijkt het te moeilijk. Blocken helpt om de deken tot z’n volle recht te laten komen, dus we bevelen het van 

harte aan!  

 

 

Photos: Sari Åström 

Je hebt nodig: garen (bijvoorbeeld wat restjes), een stompe naald, enkele foam blokken (bijvoorbeeld een oefenmatje of 

een groot vloerkleed) en een heleboel grote spelden.   

 

 

De fases van het blocken 
Neem draad zolang als de totale omtrek van de deken. Haal de draad met de 

naald door elke picot. 

Maak de deken goed nat, je kunt hem zo’n 20 minuten laten weken. Knijp het 

water er uit en rol de deken in handdoeken zodat hij zo droog mogelijk wordt. 
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 Speld de deken op de block matten met 

behulp van de doorgeregen draad. Steek niet door de draad heen, maar laat de 

draad vrij aan de andere zijde van de spelden. Begin bij de hoeken en speld vervolgens de zijden gelijkmatig vast. Om de 

deken goed te blocken moet je hem een klein beetje uitrekken. Daarna kun je de doorgeregen draad aantrekken zodat 

alle zijden strak staan (er mogen geen golven tussen de spelden overblijven). Knoop de uiteinden van de doorgeregen 

draad aan elkaar. Gebruik wat extra naalden op plekken waar de deken een beetje indeukt.   

Nu laten we de deken met rust tot hij VOLLEDIG DROOG is. En dan tenminste nog een dag.  Als je de deken te vroeg 

verwijdert dan is de vorm niet blijvend en neemt de deken haar oude vorm weer aan. Je kunt het drogen versnellen 

door een ventilator in de ruimte te zetten (alleen onder toezicht!!!). Als de deken helemaal droog is kun je de spelden 

en de doorgeregen draad verwijderen en dan… *breeduit lachend en blij zuchtend*… Je deken is klaar! Je moet 

toegeven dat het de moeite waard was! 

 Gebruik van de deken 

Wol is een antibacterieel en zelfreinigend material en normaal gesproken is het voldoende om de deken uit te schudden 

in de frisse lucht. Kijk op het garenbandje voor de wasinstructies. Let op: Lasse en Pia garen dat is verkocht in de 

pakketten heeft een verkeerd label, het is aanbevolen om de deken met de hand te wassen (wol – acryl). Het beste is 

om de deken na het wassen opnieuw te 

blocken.  

Wanneer de deken niet elke dag gebruikt wordt 

kun je hem losjes opgevouwen bewaren.  

Als je het blocken echt afschuwelijk vindt kun je 

de deken ook stomen of natmaken en in vorm 

trekken. Dit kan het blocken niet vervangen, en 

het eindresultaat is niet hetzelfde. (Strijken kan 

de vezels beschadigen en helpt niet om de 

zijden recht te maken). Daarom raden we je 

echt aan om de deken te blocken!  

 

Tip: Je kunt je foto’s van de dekenrand delen op 

social media met hashtag #Kalevalacal of 

#kalevalacal_pohjolanneito. 


