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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 

Garen: Menita Lasse,  
Kleur 1  geel 2317 
Kleur 2  oranje 3309 
Kleur 3  bosgroen 8947 
Kleur 4  petrol blauw 8962  
 
 
PATROON (zie patroontekeningen aan het einde van 
dit bestand) 
 
SLANGEN IN HET MIDDEN 
Toer 1 

DE EERSTE CIRKEL (KLEUR 1) 
13 lossen. Maak een cirkel door een halve vaste in de 
eerste losse te haken. 3 lossen (telt als stokje), 29 stokjes in de cirkel. Halve vaste in derde 
beginlosse om de toer te sluiten. Hecht af.  
 
DE TWEEDE CIRKEL (KLEUR 2) 
13 lossen. Maak daar een cirkel van door door het midden van de eerste cirkel heen een halve 
vaste in de eerste losse te maken, zodat de twee cirkels door elkaar lopen. 3 lossen (telt als 
stokje), 29 stokjes in de cirkel. Halve vaste in derde beginlosse om de toer te sluiten. Hecht af.  
 
DE DERDE CIRKEL (KLEUR 3) 
13 lossen. Maak daar een cirkel van door door het midden van beide vorige cirkels heen een 
halve vaste in de eerste losse te maken. 3 lossen (telt als stokje), 29 stokjes in de cirkel. Halve 
vaste in derde beginlosse om de toer te sluiten. Hecht af. 
 
Je hebt nu drie cirkels. Stel je daar een vierkant omheen voor. Je gaat langs de randen van de 
cirkels om een vierkant te maken. Je maakt stokjes in elk andere stokje van de rand van de 
middelste cirkel. Je maakt alleen dubbelestokjes in dezelfde steek.  
 
KLEUR 4: Toer 2 (Kijk voor verheldering op de tekening aan het einde van het bestand) 
4 lossen (telt als dubbelstokje), 3 lossen, dubbelstokje in dezelfde steek (=hoek gemaakt). Losse, 
steek overslaan, stokje, losse, steek overslaan, halfstokje, losse, steek overslaan, halfstokje, losse, 
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steek overslaan, stokje, losse (één kant van het vierkant, deze steken gaan dus 
om en om in de stokjes van de cirkel). 1 dubbelstokje, 3 lossen, 1 dubbelstokje 
in dezelfde steek (hoek gemaakt). Maak nu nog 1 losse en een stokje op 
dezelfde cirkel, ga daarna door naar de volgende cirkel. De overgang tussen de tweede en derde 
cirkel zit tussen twee halfstokjes in. Kijk op de foto of tekening of het YouTube-filmpje voor meer 
verheldering. Herhaal dit tot je rond bent, halve vaste in vierde beginlosse.   
Stekenaantal per zijde: 4 steken, 5 lossen, (dubbelstokje, 3 lossen, dubbelstokje) in de hoek. 
 
Toer 3: 1 losse (telt niet als steek), *4 vasten in hoekruimtes.  
Vaste in elk stokje van vorige toer en in elke lossenruimte.* 
Herhaal * tot * nog 3 keer in totaal. Halve vaste in eerste vaste om toer te sluiten.  
Stekenaantal per zijde: 11 steken, 4 steken in de hoek 
 
 
Toer 4: 3 lossen (telt als stokje), stokje, 4 lossen, 2 stokjes (=hoek). 
Stokje in elke vaste van vorige toer (=zijkant).  
(2 stokjes, 4 lossen, 2 stokjes) in de hoeken. (in elke vaste van de hoek van toer 3 komt een stokje).  
Herhaal rondom. Halve vaste in derde beginlosse om toer te sluiten. Halve vaste naar laatste 
stokje en hecht af. 
Stekenaantal per zijde: 11 stokjes per zijde en (2 stokjes, 4 lossen, 2 stokjes) per hoek) 
 
 
WISSEL NAAR KLEUR 1  
 
Toer 5: aanhechten met halve vaste in laatste stokje voor de hoek. *3 lossen, vaste in midden van 
de hoekruimte, 3 lossen, vaste in eerste stokje van de rand (=hoek). 7 lossen, vaste in 7e stokje 
van de rand, 3 lossen, vaste in 9e stokje, 7 lossen, vaste in laatste stokje (=zijkant).* Herhaal van * 
tot * nog 3 keer en sluit met een halve vaste in de eerste beginlosse. 
Stekenaantal per zijde: 3 vasten, 2 x 7-lossenruimte, 3 lossen, (3 lossen, vaste, 3 lossen, vaste) in 
de hoek.  
 
Toer 6: 1 losse (telt niet als steek). *Maak een (vaste, halfstokje, vaste) in eerste lossenruimte van 
de hoek. 7 lossen. Maak (vaste, halfstokje, vaste) in tweede lossenruimte van de hoek. Haak 
(vaste, halfstokje, 3 stokjes, halfstokje, vaste) in 7-lossenruimte van de zijkant. Haak (vaste, 
halfstokje, vaste) in 3-lossenruimte, en (vaste, halfstokje, 3 stokjes, halfstokje, vaste) in tweede 7-
lossenruimte.* Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste halfstokje om toer te sluiten 
en wissel daarbij naar kleur 2.  
Stekenaantal per zijde: 17 steken. Hoek: 6 steken en 7 lossen.  
 
Toer 7: Vaste in dezelfde steek, 3 lossen.  
*Haak (1 vaste, 5 lossen, 1 vaste) in 7-lossenhoekruimte.  
3 lossen, vaste in midden van volgende stekengroep (halfstokje van vorige toer).  
5 lossen, vaste in midden van volgende stekengroep (stokje van vorige toer).  



 

 

5 lossen, vaste in midden van volgende stekengroep (halfstokje van vorige toer).  
5 lossen, vaste in midden van volgende stekengroep (stokje van vorige toer).  
5 lossen, vaste in midden van volgende stekengroep (halfstokje van vorige toer). 
3 lossen.*  
Herhaal rondom. Halve vaste in eerste vaste om toer te sluiten.  
Halve vasten naar 3-lossenruimte.  
Stekenaantal per zijde: 5 vasten, 2 x 3 lossen, 4 x 5 lossen. Hoek: vaste, 5 lossen, vaste.  
 
Toer 8: 2 lossen (telt als halfstokje), *haak (2 vasten, 3 lossen, 2 vasten) in 5-lossenhoekruimte, 2 

halfstokjes in volgende 3-lossenruimte, [1 losse, (2 stokjes, 2 halfstokjes, vaste) in 5-lossenruimte, 

1 losse, (vaste, 2 halfstokjes, 2 stokjes) in volgende 5-lossenruimte] haak [ tot] 2x, 1 losse, 2 

halfstokjes in volgende 3-lossenruimte* herhaal * tot * rondom. Halfstokje in eerste ruimte en 

sluit met een halve vaste in tweede beginlosse. 

Stekenaantal per zijde: 20 steken, 5 x 1 losse. Hoek: 2 halfstokjes, 2 vasten, 3 lossen, 2 vasten, 2 

halfstokjes.  

 
 
WISSEL NAAR KLEUR 3  
 
Toer 9: 3 lossen (telt als stokje), 1 losse.  
Sla 1 steek over en maak een stokje in de eerste vaste. 1 losse, haak (stokje, 3 lossen, stokje) in de 
3-lossenruimte van de hoek. 1 losse, stokje in 2e vaste. Herhaal (losse, 1  steek overslaan, stokje) 
aan de zijkanten. Sluit met halve vaste in derde losse.  
Stekenaantal per zijde: 16 stokjes, 17 lossen. Hoek: stokjes, 2 lossen, stokje 

 
Toer 10: 1 losse (telt als vaste), vaste in elke lossenruimte en elk stokje van de vorige toer. 4 
vasten in de 3-lossenhoekruimte. Halve vaste in eerste vaste om de toer te sluiten. Totaal: 156 
vasten 
Stekenaantal per zijde: 35 vasten, 4 vasten in hoeken 
 
WISSEL NAAR KLEUR 4  
 
Toer 11: 3 lossen (telt als stokje), stokje in de volgende zes vasten, *2 lossen, 39 stokjes*, herhaal 
van * tot * totaal 3 keer, 2 lossen, 32 stokjes, halve vaste in derde beginlosse.  
Stekenaantal per zijde: 39 stokjes, 2 lossen.  
 

  



 

 

Patroontekeningen 
 

 
 
 



 

 

 
 
Deel je resultaat op social media met #KalevalaCAL! 


