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Kalevala CAL – Eerste vierkant  

Ilmatar (een maagdelijke luchtgeest) 
door Sari Åström 
 
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 
 

Gefeliciteerd met de honderdste verjaardag van het thuisland!  

 

Ilmatar (een maagdelijke luchtgeest) 

Ilmatar is het maagdelijke meisje in het Kalevala gedicht. Het meisje die uit de hemel kwam en de aarde geschapen heeft. 

Ze was het zat in de lucht, daalde af naar de zee en werd zwanger van de wind. Dit gehaakte vierkant symboliseert de 

goddelijke vrouwelijkheid van Ilmatar en haar ontwikkeling. Daarnaast bevat het vierkant de lucht en de wind. Veel 

haakplezier! 

 

Materiaal 

 Menita Lasse garen, haaknaald en spanningsinformatie te vinden op de www.arteeni.fi/kalevalacal-en 

 Stopnaald om de draadjes weg te werken 

 Schaar  

Dit patroon vormt een bijna perfect vierkantje dat je een beetje kunt uittrekken terwijl je bezig bent om ervoor te 

zorgen dat de vorm correct blijft. Je hoeft dit vierkantje in principe niet te blokken voor je de deken in elkaar zet.  

 

 

Uitleg 

 

3 stokjes samengehaakt in één steek: 

Sla daarvoor de draad om de naald, steek de naald door de 

aangegeven steek, sla de draad om en haal een lusje op (3 

lusjes op naald). Sla om en haal door 2 (2 lusjes op naald). 

Sla de draad om en steek door dezelfde steek nog een keer 

heen om een lusje op te halen (4 lusjes op de naald). Sla de 

draad om en haal door 2 lusjes (3 lusjes op de naald). Sla de 

draad om en steek de naald nog eenmaal door dezelfde steek en haal een lusje op (5 lusjes op 

de naald). Sla de draad om en haal door 2 lusjes (3 lusjes op de naald). Sla de draad om en haal 

door alledrie de lusjes op de naald.  

3 dubbele stokjes samengehaakt in één steek:  

Sla daarvoor de draad dubbel om de naald heen, steek de naald door de aangegeven steek, sla 

de draad om en haal een lusje op (4 lusjes op de naald). Sla om en haal door 2 lusjes (3 lusjes op 

de naald). Sla om en haal door 2 lusjes (2 lusjes op de naald). Je hebt je eerste dubbelestokje 

gemaakt. Sla de draad weer dubbel om de 
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naald en steek in dezelfde steek en haal een lusje op (5 lusjes 

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

naald). Sla om en haal door 2 lusjes (3 lusjes op de naald). Je hebt nu je tweede dubbelestokje 

gemaakt. Sla weer dubbel om en steek weer door dezelfde steek en haal een lusje op (6 lusjes 

op de naald). Sla om en haal door 2 lusjes (5 lusjes op de naald). Sla om en haal door 2 lusjes 

heen (4 lusjes op je naald). Sla om en haal door alle vier de lusjes tegelijkertijd 

heen.  

3 driedubbelestokjes samengehaakt in één steek 

Maak drie 3dubbelestokjes, maar maak steeds de laatste stap niet af. Het principe is hetzelfde 

als bij de 3samengehaaktestokjes en 3samengehaaktedubbelestokjes. 

Reliëfvaste-achter De vaste wordt gemaakt OM de stam van de steek heen i.p.v. IN de steek van de vorige toer, 

waarbij de haaknaald van achter naar voren gaat en je de vorige steek naar achter lijkt te 

duwen. 

Reliëfvaste-voor De vaste wordt gemaakt OM de stam van de steek heen i.p.v. IN de steek van de vorige toer, 

waarbij de haaknaald van voren naar achteren gaat en je de vorige steek naar voren lijkt te 

trekken.  

Oppervlakte reliëfvaste-achter Deze vaste maak je OM de bovenste lusjes van de steek van de vorige toer. Steek de 

naald van achter naar voren onder de V-vorm van de steek door, breng de naald om de 

bovenste lusjes van voor naar achter onder de V-vorm door, sla de draad om en haal een lusje 

op, sla de draad om en haal de draad door de 2 lusjes heen.    

Reliëfhalfstokje-achter Het halvestokje wordt gemaakt OM de stam van de steek van de vorige toer heen, waarbij je de 

naald van achter naar voren steekt.   

Reliëfstokje-voor Het stokje wordt gemaakt OM de stam van de steek van de vorige toer heen, waarbij je de 

haaknaald van voor naar achteren door je werk steekt.  

** 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.  

 

Copyright: 

Sari Åström behoudt alle rechten op dit patroon, de foto’s en de instructies. Kopieer of distribueer dit patroon niet, ook 

niet slechts een deel. Je kunt de link delen als je het patroon wilt delen. Je kunt een product gebaseerd op dit patroon wel 

verkopen, maar noem dan alstublieft wel (alle) ontwerpers. Bedankt! 

 

Het patroon is geschreven in twee delen: het eerste deel voor als je het vierkant in één kleur maakt, het tweede deel voor 

als je het vierkant in meerdere kleuren maakt.  
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ILMATAR – ÉÉN KLEUR 
Maak een magische ring.  

Toer 1.  1 losse (telt niet als steek), 8 vasten in de ring. Halve vaste in eerste vaste om de toer te sluiten. 

[stekenaantal: 8 vasten] 

 

 

 

Toer 2. Begin3stokjes-samen (begin met 2 lossen (telt als eerste stokje van 3samengehaaktestokjes), gevolgd door 

2samengehaaktestokjes in dezelfde steek), 3 lossen, *3samengehaaktestokjes in de volgende steek, 3 

lossen*, herhaal * tot * nog 6 keer. Halve vaste in eerste samengehaakte steek om de toer te sluiten. 

 [stekenaantal: 8 x (3samengehaaktestokjes, 3 lossen] 
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Toer 3.  1 losse (telt niet als steek), *reliëfvaste-voor om de samengehaakte stokjes 

heen, (halfstokje, 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes, halfstokje) in de volgende 

lossenruimte*. Herhaal van * tot * tot je rond bent, halve vaste in eerste reliëfvaste om de toer te sluiten.  

 [stekenaantal: 8 x (reliëfvaste, 2 halvestokjes, 4 stokjes, 1 losse).  

 

 

Toer 4.  Gebruik 3 halve vasten om in de 1-lossenruimte te komen. 1 losse (telt niet als steek), *vaste in 

lossenruimte, 7 lossen*. Herhaal van * tot *, halve vaste in eerste vaste om de toer te sluiten.  

 [stekenaantal: 8 x (vaste, 7 lossen] 
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Toer 5.  1 losse (telt niet als steek), *reliëfvaste-voor om vaste, 7 vasten in 

lossenruimte*. Herhaal van * tot * totdat je rond bent. Sluit de toer door 

de naald uit de lus te halen, de naald door de eerste reliëfvaste-voor van achter naar voren door te steken, 

de lus weer op de naald te schuiven en ‘m naar de achterkant van je werk te trekken.  

 [stekenaantal: 8 x (reliëfvaste voor, 7 vasten] 

      

 

 

Toer 6.  2 lossen (telt niet als steek), reliëfhalfstokje-achter om elke steek, (eerste steek gaat om de reliëfvaste-voor 

van de vorige toer), halve vaste in eerste reliëfhalfstokje-achter om de toer te sluiten.  

 [stekenaantal: 64 reliëfhalfstokje-achter] 
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Toer 7.  1 losse (telt niet als steek), *vaste (maak alleen de allereerste vaste in 

dezelfde steek als waar de losse uitkomt), 3 lossen, 2 steken overslaan, 

vaste, 4 lossen, 3 steken overslaan, 3samengehaakte dubbelstokjes, 4 lossen, 3 samengehaakte 

driedubbelestokjes, 4 lossen, 3 samengehaakte dubbelstokjes, 4 lossen, 3 steken overslaan, vaste, 3 lossen, 

2 steken overslaan*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste vaste om de toer te sluiten.  

 [stekenaantal per kant: 3 vasten, 2 x 3 lossen, 4 x 4 lossen, 2 x 3 samengehaakte dubbelstokjes, 3 

samengehaakte driedubbelestokjes in de hoek] 

     

 

 

Toer 8.  1 losse (telt niet als steek), *reliëfvaste-voor om vaste, 2 vasten in 3-lossenruimte, reliëfvaste-voor om 

vaste, 3 vasten in 4-lossenruimte, reliëfvaste-voor om het cluster heen, 4 vasten in 4-lossenruimte, 

(reliëfvaste-voor, 2 lossen, reliëfvaste-voor) om de 3 samengehaakte driedubbelestokjes heen, 4 vasten in 

4-lossenruimte, reliëfvaste-voor om cluster, 3 vasten in 4-lossenruimte, reliëfvaste-voor om vaste, 2 vasten 

in 3-lossenruimte*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Trek de lus weer naar achteren door de reliëfvaste-voor 

heen net als bij toer 5 om de toer te sluiten.  

 [stekenaantal per zijde: 18 vasten, 7 reliëfvasten-voor, 2 lossen in de hoek] 
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Toer 9.  1 losse (telt niet als steek), reliëfvaste-achter in de volgende 13 steken (eerste reliëfvaste-achter zit in de 

reliëfvaste-voor van vorige toer), *(vaste, 2 lossen, vaste) in de hoekruimte, reliëfvaste-achter in de 

volgende 25 steken*. Herhaal van * tot * nog 2 keer, (vaste, 2 lossen, vaste) in de hoekruimte, reliëfvaste-

achter in de volgende 12 steken, halve vaste in eerste reliëfvaste-achter om de toer te sluiten.  

 [stekenaantal: 25 reliëfvasen achter, hoeken hebben 2 vasten en 2 lossen] 
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Toer 10.  Halve vaste in volgende twee steken. 3 lossen (telt als eerste incomplete 

dubbelestokje van de 3 samengehaakte dubbelestokjes), maak deze 3 

samengehaakte dubbelestokjes af, (2 lossen, 3 samengehaakte dubbelestokjes) 3 keer, 6 lossen (hoek), *(3 

samengehaakte dubbelestokjes, 2 lossen) 9 keer, 4 lossen extra om de hoek te maken*. Herhaal van * tot * 

nog 2 keer, (3 samengehaakte dubbelestokjes, 2 lossen) 5 keer, halve vaste in eerste 3 samengehaakte 

dubbelestokjes om de toer te sluiten.  

 [stekenaantal per zijde: 9 x 3 samengehaakte dubbelestokjes, 8 x 2 lossen, 6 lossen in de hoek] 

 

Toer 11.  2 lossen (telt niet als steek), reliëfstokje-voor om hetzelfde cluster heen, 2 stokjes in 2-lossenruimte, 

(reliëfstokje-voor om de 3 samengehaakte dubbelestokjes, 2 stokjes in de 2-lossenruimte) 2 keer, 

reliëfstokje-voor om laatste 3 samengehaakte dubbelestokjes, *(4 stokjes, 3 lossen, 4 stokjes) in de 

hoekruimte, (reliëfstokje-voor om de 3 samengehaakte dubbelestokjes, 2 stokjes in de lossenruimte) 8 

keer. Reliëfstokje-voor om de laatste 3 samengehaakte dubbelestokjes*. Herhaal van * tot * nog 2 keer. (4 

stokjes, 3 lossen, 4 stokjes in de hoekruimte, (reliëfstokje-voor om de 3 samengehaakte dubbelestokjes, 2 

stokjes in dezelfde lossenruimte) 5 keer. Halve vaste in eerste reliëfstokje om de toer te sluiten, trek daarbij 

de draad weer naar achteren zoals bij het sluiten van toer 5.  

 [stekenaantal per zijde: 9 reliëfstokjes-voor, 8 x 2 stokjes, 2 x 4 stokjes, 3 lossen in de hoeken] 
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Toer 12.  1 losse (telt niet als steek), oppervlakte reliëfvaste-achter in de volgende 

14 steken (Let op: eerste oppervlakte reliëfvaste-achter is in de bovenkant 

van het reliëfstokje-voor dat bovenin de 3 samengehaakte dubbelestokjes van toer 10 zat, kijk naar de 

beschrijving).  

 *(2 vasten, 2 lossen, 2 vasten) in de hoekruimte, oppervlakte reliëfvaste-achter in de volgende 33 steken*. 

Herhaal van * tot * nog 2 keer. (2 vasten, 2 lossen, 2 vasten) in hoekruimte, oppervlakte reliëfvaste-achter 

in volgende 19 steken. Halve vaste in eerste reliëfvaste-achter om de toer te sluiten.  

 [stekenaantal per zijde: 33 oppervlakte reliëfvasten-achter, 4 vasten, 2 lossen in de hoek] 
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Toer 13.  3 lossen (telt als stokje), 15 stokjes, *(stokje, 3 lossen, stokje) in 

hoekruimte, stokje in volgende 37 steken*. (Let op: vergeet de eerste 

“verborgen” steek niet na de hoek). Herhaal van * tot * nog 2 keer, (stokje, 3 lossen, stokje) in de 

hoekruimte, stokje in volgende 22 steken. Halve vaste in derde beginlosse om de toer te sluiten. Hecht af 

en werk de draadjes weg.  

 

[stekenaantal per zijde: 39 stokjes, 3 lossen in de hoek] 
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MEERKLEURIGE ILMATAR 
Dit zijn de instructies als je de officiële kleuren van de Kalevala CAL Metsa gebruikt. Je 

kunt natuurlijk ook  zelf kleuren kiezen.  

Kalevala CAL kleuren met Menita Lasse garen voor de Metsa deken:  

Kleur 1 = olijfgroen 9963 

Kleur 2 = paars 757 

Kleur 3 = magenta 8755 

Kleur 4 = donkergrijs 203 

 

Maak een magische ring.  

Toer 1, kleur 1.  1 losse (telt niet als steek), 8 vasten in de magische ring, halve vaste in eerste vaste om de toer 

te sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg.  

  [stekenaantal: 8 vasten] 

 

 

Toer 2, kleur 2. Hecht nieuwe kleur aan in willekeurige steek. Begin met 2 lossen (telt als eerste stokje), gevolgd 

door 2 samengehaakte stokjes in dezelfde steek), 3 lossen, *3 samengehaakte stokjes in de 

volgende steek, 3 lossen*, herhaal * tot * nog 6 keer. Halve vaste in eerste samengehaakte 

steek om de toer te sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg. 

 [stekenaantal: 8 x (3 samengehaakte stokjes, 3 lossen] 
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Toer 3, kleur 3 Begin met de nieuwe kleur met een staande steek om de 

samengehaakte stokjes heen: *reliëfvaste-voor om de 

samengehaakte stokjes heen, (halfstokje, 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes, halfstokje) in de volgende 

lossenruimte*. Herhaal van * tot * tot je rond bent, halve vaste in eerste reliëfvaste om de toer 

te sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg.  

   [stekenaantal: 8 x (reliëfvaste, 2 halvestokjes, 4 stokjes, 1 losse).   

 
 

Toer 4, kleur 4 Start met de nieuwe kleur met een staande steek in de 1-lossenruimte: *vaste in 1-

lossenruimte, 7 lossen*. Herhaal van * tot *, halve vaste in eerste vaste om toer te sluiten. 

Hecht niet af, volgende toer is in dezelfde kleur. 

   [stekenaantal: 8 x (vaste, 7 lossen] 
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Toer 5, kleur 4 1 losse (telt niet als steek), *reliëfvaste-voor om vaste, 7 vasten 

in lossenruimte*. Herhaal van * tot * totdat je rond bent. Sluit 

de toer door de naald uit de lust te halen, de naald door de eerste reliëfvaste-voor van achter 

naar voren door te steken, de lus weer op de naald te schuiven en ‘m naar de achterkant van je 

werk te trekken.  

   [stekenaantal: 8 x (reliëfvaste voor, 7 vasten] 

 

    
 

Toer 6.  2 lossen (telt niet als steek), reliëfhalfstokje-achter om de elke steek, (eerste steek gaat om de reliëfvaste-

voor van de vorige toer), halve vaste in eerste reliëfhalfstokje-achter om de toer te sluiten. Hecht af en 

werk de draadjes weg.  

 [stekenaantal: 64 reliëfhalfstokje-achter] 
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Toer 7, kleur 1  Begin met een staande steek in een willekeurige steek boven een 

vaste van toer 4. *vaste, 3 lossen, 2 steken overslaan, vaste, 4 

lossen, 3 steken overslaan, 3 samengehaakte dubbelstokjes, 4 lossen, 3 samengehaakte 

driedubbelestokjes, 4 lossen, 3 samengehaakte dubbelstokjes, 4 lossen, 3 steken overslaan, vaste, 3 

lossen, 2 steken overslaan*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste vaste om de toer te 

sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg.  

[stekenaantal per zijde: 3 vasten, 2 x 3 lossen, 4 x 4 lossen, 2 x 3 samengehaakte dubbelstokjes, 3 

samengehaakte driedubbelestokjes in de hoek] 

 
 

Toer 8, kleur 4  Begin met een staande vaste in een willekeurige middelste vaste van de vorige toer. *Reliëfvaste-

voor om vaste, 2 vasten in 3-lossenruimte, reliëfvaste-voor om vaste, 3 vasten in 4-lossenruimte, 

reliëfvaste-voor om de samengehaakte steken heen, 4 vasten in 4-lossenruimte, (reliëfvaste-voor, 2 

lossen, reliëfvaste-voor) om de 3 samengehaakte driedubbelestokjes heen, 4 vasten in 4-

lossenruimte, reliëfvaste-voor om cluster, 3 vasten in 4-lossenruimte, reliëfvaste-voor om vaste, 2 

vasten in 3-lossenruimte*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Trek de lus weer naar achteren door je 

werk net als bij toer 5 om de reliëfvaste-voor heen om de toer te sluiten.  

[stekenaantal per zijde: 18 vasten, 7 reliëfvasten-voor, 2 lossen in de hoek] 
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Toer 9.  1 losse (telt niet als steek), reliëfvaste-achter in de volgende 13 steken 

(eerste reliëfvaste-achter zit in de reliëfvaste-voor van vorige toer), 

*(vaste, 2 lossen, vaste) in de hoekruimte, reliëfvaste-achter in de volgende 25 steken*. Herhaal van * tot * 

nog 2 keer, (vaste, 2 lossen, vaste) in de hoekruimte, reliëfvaste-achter in de volgende 12 steken, halve 

vaste in eerste reliëfvaste-achter om de toer te sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg.  

 [stekenaantal per zijde: 25 reliëfvasten achter, hoeken hebben 2 vasten en 2 lossen] 

 

 
 

Toer 10, kleur 3 Begin met een staande vaste in de eerste vaste aan een willekeurige kant. *(3 samengehaakte 

dubbelestokjes, 2 lossen) 9 keer, 4 lossen (hoek)*, herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in 

eerste 3 samengehaakte dubbelestokjes om de toer te sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg.  

 [stekenaantal per zijde: 9 x 3 samengehaakte dubbelestokjes, 8 x 2 lossen, 6 lossen in hoek] 
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Toer 11, kleur 2. Begin met een staande steek in een willekeurige hoek: *(4 stokjes, 3 

lossen, 4 stokjes) in de hoekruimte, reliëfstokje-voor om de 3 

samengehaakte dubbelestokjes, 2 stokjes in lossenruimte) 8 keer, reliëfstokje-voor om laatste 3 

samengehaakte dubbelestokjes*. Herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve vaste in eerste reliëfstokje-

voor om toer te sluiten. Hecht af en werk draadjes weg.  

[Stekenaantal per zijde: 9 reliëfstokjes-voor, 8 keer 2 stokjes, 2 keer 4 stokjes, 3 lossen in de hoek. ] 

 

 
 

Toer 12, kleur 4.  Begin met een staande steek in een willekeurige hoekruimte: *(2 vasten, 2 lossen, 2 vasten) in de 

hoek, oppervlakte reliëfvaste-achter in de volgende 33 steken*, herhaal van * tot * nog 3 keer. Halve 

vaste in eerste reliëfvaste-achter om de toer te sluiten.  

[stekenaantal per zijde: 33 oppervlakte reliëfvasten-achter, 4 vasten, 2 lossen in de hoek]. 

 

 
 

http://www.arteeni.fi/


Ilmatar – Sari Åström   

© 2017 Sari Åström, all rights reserved  
 www.arteeni.fi   

 

17 

Toer 13, kleur 4. 3 lossen (telt als stokje), stokje, *(stokje, 3 lossen, stokje) in 

hoekruimte, stokje in volgende 37 steken*. (Let op: vergeet de eerste 

“verborgen” steek niet na de hoek). Herhaal van * tot * nog 3 keer, (stokje, 3 lossen, stokje) in de 

hoekruimte, stokje in volgende 34 steken. Halve vaste in derde beginlosse om de toer te sluiten. Hecht af 

en werk de draadjes weg.  

 

[stekenaantal per zijde: 39 stokjes, 3 lossen in de hoek] 

 

 

Ik heb heel veel lol gehad met het ontwerpen van de Ilmatar, hopelijk straalt dat er vanaf en beleef jij er ook plezier aan! 

Xx Sari.  
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