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Vuur en Licht (Nuotiovalkea) 
Informatie: 
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 

 
Het Vuur en Licht-vierkant (Nuotiovalkea in het Fins) is geïnspireerd op delen XLVII, XLVIII en XLIX van de Kalevala. 
Deze gedichten gaan over de kracht van vuur en licht.  
 
Het vierkant in de foto’s is gehaakt met Menita Lasse garen in de kleuren oranje (3309), olijfgroen (9963) en 
donkergrijs (203). De horizontale clusters zijn misschien even lastig, maar als je er een paar gemaakt hebt, lukt de rest 
vanzelf. Er staan foto’s van de toeren onderin het document.  

 Speciale Steken:  
 Picot = 3 lossen, halve vaste in eerste losse.  
 V-steek: (stokje, 2 lossen, stokje) in dezelfde steek  
 Horizontaal cluster: zie instructies in toer 8 
 Hints en tips  
** Herhaal de instructies tussen de sterretjes het aantal keer dat staat 
aangegeven. Vaak is dit een herhaling voor een hele kant van een 
vierkant.  
() Een lager-niveau herhaling. Herhaal tussen de haakjes zo vaak staat 
aangegeven.  
De schuingedrukte instructies zijn tips en foto-hints om je door het 
patroon heen te helpen.  

 
Copyright: 
Heli Isoniemi heeft alle rechten op dit patroon, de foto’s en de instructies in handen. Niets uit dit patroon mag worden 
gekopieerd, gereproduceerd of verdeeld. Je kunt de link naar het patroon delen als je het patroon wilt delen. Je mag 
het product dat je maakt van dit patroon wel delen, maar noem Heli Isoniemi dan als de ontwerpster. Bedankt! 
Nuotiovalkea – Het Patroon 

 Oranje. 5 lossen, halve vaste in beginlosse om cirkel te maken.   
 Oranje. Vaste in cirkel, 2 lossen (vormt eerste stokje). 15 stokjes in de cirkel, halve vaste in tweede beginlosse.  
 Oranje. *vaste tussen stokjes van toer 2, 4 lossen, stokje overslaan, vaste tussen stokjes van toer 2, 5 lossen, 

3 stokjes overslaan*. Herhaal van * tot * nog 3 keer, halve vaste in eerste vaste.  
 Oranje. Halve vaste naar 2e losse van 4-lossenruimte. *(vaste, 5 lossen, vaste) in 4-lossenruimte, 6 stokjes in 

5-lossenruimte*. Herhaal van * tot * nog 3 keer, halve vaste in eerste vaste.  
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 Oranje. Halve vaste naar midden van lossenruimte, vaste om lossenketting, 
*(stokje in elk stokje van toer 4, steeds een picot ertussen) herhaal 5 keer, 
stokje in stokje, vaste in lossenruimte*. Herhaal van * tot * nog 3 keer, halve 
vaste in eerste vaste. Wissel daarbij naar donkergrijs garen.  

 Donkergrijs. 3 lossen, telt als eerste *stokje in vaste, 7 lossen, vaste achter 
het midden van de picot van toer 5 (om de steek een beetje te verbergen, geen exacte plaats), 7 lossen*. 
Herhaal van * tot * nog 3 keer, halve vaste in derde beginlosse. In toer 7 worden de hoeken gemaakt in de 
steken die in de foto van toer 6 met gele spelden zijn aangegeven.  

 Donkergrijs. 3 lossen, telt als eerste *stokje, 7 lossen, stokje in dezelfde steek (hoek gemaakt), 7 lossen, vaste 
in lossenruimte, 6 lossen, vaste in volgende vaste, 6 lossen, vaste in lossenruimte, 7 lossen*. Herhaal van * 
tot * nog 3 keer. Halve vaste in derde beginlosse om de toer te sluiten. De horizontale clusters komen op de 
plekken die in de foto van toer 7 met gele spelden zijn aangegeven. 

 
Je maakt horizontale clusters in toer 8. Begin met 4 lossen, maak een stokje of 2samengehaaktestokjes in de 
eerste losse die je net maakte. De onderstreepte delen van de instructies vormen deze horizontale clusters. De 
clusters worden vastgemaakt aan toer 7 met vasten in de lossenruimte of met vasten bovenin de hoekstokjes 
(zie instructies). De stap-voor-stap-foto’s:  
 

1. Losse 

 

2. Stokje 

 

3. Maak vast met vaste 

 
 Donkergrijs. 4 lossen, stokje in eerste losse, vaste in lossenruimte, *4 lossen, stokje in eerste losse, vaste in 

stokje, 4 lossen, stokje in eerste losse, vaste in lossenruimte, (4 lossen, 2samengehaaktestokjes in 1e losse, 
vaste in volgende lossenruimte) herhaal 3 keer in totaal, 4 lossen, stokje in eerste losse, vaste in stokje, 4 
lossen, stokje in eerste losse, vaste in lossenruimte*. Herhaal van * tot * nog 3 keer, sla daarbij het laatste 
cluster over, halve vaste in eerste losse (het startpunt van het eerste horizontale cluster). 7 clusters per zijde.  

 Donkergrijs. Ga met halve vasten naar een vaste in de hoek. 3 lossen, telt als *stokje in vaste in de hoek, 5 
lossen, stokje in dezelfde steek, 2 lossen, (halfstokje in “lossenruimte”, 3 lossen) herhaal 6 keer, halfstokje in 
“lossenruimte”, 2 lossen*. Herhaal van * tot * nog 3 keer, halve vaste in derde beginlosse en wissel daarbij 
naar olijfgroen garen.  

 Olijfgroen. 1 losse, *vaste in stokje, (2 vasten, 2 lossen, 2 vasten) in de hoek, vaste in stokje, 3 vasten in 
lossenruimte, (4 vasten in lossenruimte) herhaal nog 5 keer, 3 vasten in lossenruimte*. Herhaal van * tot * 
nog 3 keer, halve vaste in eerste vaste. 36 vasten per zijde + 2 lossen in de hoek.  
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 Olijfgroen. Verplaats met halve vasten naar de hoeklossenruimte. *(V-steek, 
2 lossen, V-steek) in de hoek, 4 vasten overslaan, (V-steek, 3 vasten 
overslaan) herhaal 8 keer, 3 vasten overslaan*. Start de eerste V-steek met 3  
lossen = stokje. Herhaal van * tot * nog 3 keer, halve vaste in derde 
beginlosse. 10 x V-steken per kant + 2 lossen in de hoek.  

 Olijfgroen. Vaste in elk stokje en elke lossenruimte. Haak (2 vasten, 2 lossen, 2 vasten) in elke hoek. Wissel 
naar donkergrijs garen. 34 vasten per zijde + 2 lossen in de hoek 

 Donkergrijs. Stokje in elke vaste. Haak (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in elke hoekruimte. 38 stokjes per zijde 
+ 2 lossen in de hoek.  
 
Scroll naar beneden voor de foto’s! 
 

Hint. Je kunt foto’s van je werk delen op social media met #KalevalaCAL 
  



FIRE AND LIGHT 

  © 2017 Heli Isoniemi, all rights reserved    #KalevalaCAL  5  

 

Stap voor stap foto’s: 
Toer 3 

 

 
Toer 4 

 
 

Toer 5 

 

Toer 6 
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Toer 7 

 

Toer 8 

 
 
Toer 11 

 
 

 
Tadah! 

 

Puntjes op de i: werk de draadjes weg. Je kunt het vierkant blokken, al zou het daarvoor ook al vierkant genoeg 
moeten zijn. Goed gedaan! Je vierkant is klaar, ik hoop dat je ‘m mooi vindt.  
 


