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De Kalevala Zee bestaat uit verschillende bogen en structuren die de zee 

nabootsen. Je zou naar het westen de Kalevala zee kunnen omzeilen, of je kunt het 

zoals in “the Theft of Sampo” over water bereiken.  

Over deze CAL 
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 
 

De Kalevala Zee    
 – Ontwerper: TUULA KYRÖLÄ 

Als je liever de video-tutorial volgt in plaats van het geschreven patroon, kijk dan op YouTube. 

Informatie: 
Menita Lasse garen, haaknaald en spanning zoals beschreven in de algemene informatie (voeg hier de link toe) 

Stopnaald en schaar om de draadjes weg te werken.  

Garen:   Menita Lasse 

   203 Donkergrijs 

   757 Paars 

   8962 Petrol blauw 

   9963 Olijfgroen 

http://www.knit-crochet-blog.com/
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj8Xgw9wcm8Y4FdnT-Gu-hF37zcq9z83K
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Afkortingen en uitleg:   
l   losse  
st  steek, steken 
hv   halve vaste  
v   vaste 
opzetvaste opzetten zonder lossenketting 
stkj  stokje (1 keer omslaan)  
dstkj  dubbelstokje (2 keer omslaan) 
hstkj  halfstokje  
p  picot (3 lossen) 
oversl  overslaan 
x  herhaling 

 

 

 

Speciale steken:  

• Opzetten zonder lossenketting: https://youtu.be/GBsorVC9H58  

• 3stokjescluster = sla de draad om de naald, steek de naald door de aangegeven steek heen, haal een lusje 

op, sla om en haal door twee lusjes heen (2 lusjes op de naald). (Sla de draad om de naald, steek de naald 

door dezelfde steek heen, haal een lusje op (4 lusjes op de naald). Sla de draad om en haal door 2 lusjes 

heen (3 lusjes op de naald). Sla de draad om, steek de naald door dezelfde steek heen en haal een lusje op (5 

lusjes op de naald). Sla de draad om en haal door 2 lusjes heen (4 lusjes op de naald). Sla de draad om en 

haal door alle vier de lusjes heen.  

• Ingepakt stokjescluster = video: https://youtu.be/4SNEmwCezzA  Maak een 3stokjescluster, draai daarna het 

garen erom heen. Doe dit als volgt: sla de draad om, doe de naald om het cluster heen vanaf de voorkant, sla 

de draad om, bring de naald weer terug naar normale positie. Trek de draden niet te strak aan. Herhaal nog 

2 keer (7 lusjes op de naald). Sla om en haal door alle 7 lusjes tegelijkertijd heen.  

 

Tips bij het lezen van dit patroon 
 *-* Herhaal de instructies tussen de sterretjes het aantal keer dat staat aangegeven. Dit is normaliter een herhaling 

voor een gehele zijde.  

(…) Herhaal de instructies tussen haakjes even vaak als aangegeven.  

[…] Tussen de haken staan tips en fotohints om je door het patroon heen te helpen.  

 

 

http://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/GBsorVC9H58
https://youtu.be/4SNEmwCezzA
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De Kalevala Zee – Patroon 
VIDEO: https://youtu.be/vjmyni9ABsg  

Dit patroon start door in toeren heen en weer het middelste gedeelte te haken. De Picots worden later over de 

dubbelestokjeswaaiers heen gehaakt. Daarna ga je de rand om het vierkant heen maken.  

Begin met kleur petrol blauw (8962). Begin met 25 opzetvasten. Keer werk.  

Toer 1. *1 losse (telt als eerste steek), 3 steken overslaan, dubbelstokje, 1 losse, (1 dubbelstokje in dezelfde steek als 

vorige dubbelestokje, 1 losse) x 3, 3 steken overslaan, vaste*, herhaal *-* nog 2 keer. [foto 1], 3 waaiers.  

 

 

 

Foto 1 

 

Toer 2. Keer je werk. 8 lossen, vaste tussen tweede en derde dubbelestokje van de waaier, 7 lossen, vaste tussen 

tweede en derde dubbelestokje van de volgende waaier, 7 lossen, vaste tussen tweede en derde dubbelestokje van 

volgende waaier, 3 lossen, dubbelstokje in laatste steek van toer 1. [foto 2] 

 

 

 

Foto 2 

 

http://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/vjmyni9ABsg
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Toer 3: Keer je werk. *1 losse, 1 dubbelstokje in de vaste van de vorige toer, 1 

losse, (dubbelstokje in dezelfde steek als vorige dubbelestokje, 1 losse) x 3. Vaste 

om middelste losse van vorige toer*, herhaal *-* nog twee keer. Laatste vaste in 

vierde losse van vorige toer.  

 

Toer 4: Zelfde als toer 2, alleen haak je het laatste dubbelestokje in de losse van de vorige toer.  

 

Toer 5, 7 en 9: zelfde als toer 3 

Toer 6, 8 en 10: zelfde als toer 4 

 

Hecht af. [foto 3] 

 

 

Foto 3 

Je vierkant ziet er nu uit zoals het plaatje hierboven. De dubbelestokjeswaaiers liggen aan de goede kant van het 

werk. Je maakt picots in de waaiers zodat het garen en je linkerhand AC HTER het werk zitten terwijl je haakt.  

 

Neem olijfgroen (9963). Maak een startsteek: haal de naald uit het lusje en steek de naald rechts van het eerste 

dubbele stokje van voor naar achteren en haal het lusje naar voren [Foto 4] 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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Foto 4 

Toer 11. [Picot: 3 lossen (garen blijft achter je werk), halve vaste in eerst gehaakte losse] 

*Halve vaste om eerste dubbelestokje. (picot, halve vaste om volgende dubbelestokje) x 3, halve vaste in vaste 

tussen de waaiers, halve vaste in ruimte na vaste.* Herhaal van *-* nog 2 keer, laatste halve vaste overslaan. Hecht 

af. [foto 5] [foto 6]. 3 picots in elke waaier.  

 

 

 

Foto 5 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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Foto 6 

Toer 12 – 15: [eerste dubbelestokjeswaaier]: breng de startsteek onder de lossen van de vorige toer. Halve vaste 

om de losse. Halve vaste om het eerste dubbelstokje, (picot, halve vaste om volgende dubbelestokje) x 3, halve 

vaste om vaste tussen de dubbelestokjeswaaiers.  

[tweede dubbelestokjeswaaier]: halve vaste om eerste dubbelestokje, (picot, halve vaste om volgende 

dubbelestokje) x 3, halve vaste om vaste tussen de dubbelestokjeswaaiers. 

[derde dubbelestokjewaaier]: halve vaste om losse, halve vaste om eerste dubbelestokje, (picot, halve vaste om 

volgende dubbelestokje) x 3, halve vaste om laatste losse van vorige toer. Hecht af. [foto 7] [Verkeerde kant in foto 

8] 

 

Hecht af en werk de draadjes weg voor je naar de volgende fase van dit patroon gaat.  

 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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Foto 7 
 

 

Foto 8 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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Haak nu in rondes om het vierkant verder.  

Toer 16: Neem donkergrijs garen (203) en begin met een startsteek in de linkeronderhoek van je vierkant (je 

begintoer). 4 lossen, (2 steken overslaan, halfstokje, 2 lossen) x 7, halfstokje in hoeksteek. *4 lossen, halfstokje in 

dezelfde hoeksteek als vorige halfstokje, haak over de zijkant (2 lossen, halfstokje) x 8, zodat het laatste halfstokje 

in de volgende hoek valt*. Herhaal van *-* nog 2 keer. Laatste hoek: 2 lossen, halfstokje in derde beginlosse. Hecht 

af en verander van kleur. [foto 9] 9 halfstokjes per kant. 

 

Foto 9 

Toer 17: Neem olijfgroen garen (9963). [haak het 1e ingepakt 3stokjescluster van elke herhaling in de hoek. In elke 

hoek zijn er twee ingepakt 3stokjesclusters in de lossenruimte van de vorige toer, met 4 lossen ertussen]. 

*(ingepakt 3stokjescluster in volgende lossenruimte, 1 losse) x 9, ingepakt 3stokjescluster, 4 lossen in hoek*. 

Herhaal van * tot * nog 2 keer. [vierde kant is hetzelfde, behalve de laatste hoek]. (ingepakt stokjescluster, 1 losse) 

x 9. Laatste hoek: 2 lossen, stokje bovenin eerste ingepakt 3stokjescluster, zorg dat alle omslagen van van het 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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eerste ingepakte stokjescluster onder het stokje blijven. Hecht af en verander van 

kleur. [foto 10] [foto 11] 10 ingepakte stokjesclusters per kant.  

 

 

Foto 10 

 

Foto 11 
 

Toer 18: Pak paars garen (757). [haak het 1e ingepakte 3stokjescluster van elke herhaling in de hoek. In elke hoek 

maak je 2 ingepakte 3stokjesclusters in de lossenruimte van de vorige toer, met 4 lossen ertussen. De ingepakte 

3stokjesclusters van deze toer gaan in de lossenruimtes tussen de ingepakte 3stokjesclusters van de vorige toer]. 

*(ingepakt 3stokjescluster, 1 losse) x 10, ingepakt 3stokjescluster, 4 lossen in de hoek*. Herhaal van *-* nog 2 keer. 

[De vierde kant is hetzelfde, behalve de laatste hoek]. (Ingepakt 3stokjescluster, 1 losse) x 10, ingepakt 

3stokjescluster. Laatste hoek: 2 lossen, stokje in bovenkant van het eerste ingepakt 3stokjescluster, zorg ervoor dat 

alle omslagen van het eerste ingepakt 3stokjescluster onder het stokje blijven. Hecht af en wissel van kleur. [foto 

12] 11 ingepakte 3stokjesclusters.  

http://www.knit-crochet-blog.com/
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Foto 12 
 

Toer 19: Neem petrol blauw garen (8692). [Begin in het midden van een hoek]. *2 vasten in lossenruimte in d hoek, 

(2 lossen, sla 1 ingepakt 3stokjescluster over, vaste in 1-lossenruimte) x 10, 2 lossen, 2 vasten in hoekruimte, 2 

lossen*. Herhaal van *-* nog 2 keer. [Laatste zijde]: 2 vasten in hoek, (2 lossen, sla 1 ingepakt 3stokjescluster over, 

vaste) x 10, 2 lossen, 2 vasten in de hoek, 1 losse, halfstokje in vaste aan het begin van de toer. Hecht af en wissel 

van kleur.  

[Toer 20 begint met een staande steek. De techniek staat in deze video https://youtu.be/19G7ByrnZ2I. Je kunt ook 

de staande steek ook vervangen door 3 lossen.]  

Toer 20: neem donkergrijs garen (203). *stokje in hoekruimte, stokje in elk van de volgende 2 steken, (3 stokjes in 

volgende lossenruimte) x 11, stokje in elk van de volgende 2 steken, stokje in hoekruimte, 3 lossen*. Herhaal van * 

tot * nog 3 keer. Sluit de toer met een halve vaste in de staande steek of in de derde beginlosse. 39 steken per 

zijde. 

 

Hecht af. Maak je vierkant goed nat, breng in vorm en laat plat drogen. Foto’s van het hele vierkant zijn aan het begin 

van het patroon te vinden.  

Tip: Deel je resultaat op social media met hashtag #KalevalaCAL. 

 

http://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/19G7ByrnZ2I
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Copyright ©: 

 
Tuula Kyrölä behoudt alle rechten voor het gehele ontwerp, de foto’s en het patroon. Je hebt geen recht het te kopiëren, aan te 
passen, delen of verkopen, als geheel of een deel. Je kunt een link naar de website van de ontwerpster natuurlijk wel delen: 
www.knit-crochet-blog.com. Je mag zelfgemaakte items op basis van dit patroon verkopen, maar noem mij dan wel als 
ontwerper. Bedankt! 

http://www.knit-crochet-blog.com/

