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Joukahainen in het Moeras 
 

 
 

In het derde gedicht van de Kalevala daagt de jonge Joukahainen de oude Väinämöinen uit. 

 

Then the boastful Youkahainen 

Spake again to Wainamoinen: 

"Young or ancient, little matter, 

Little consequence the age is; 

He that higher stands in wisdom, 

He whose knowledge is the greater, 

He that is the sweeter singer, 

He alone shall keep the highway, 

And the other take the roadside. 

Art thou ancient Wainamoinen, 

Famous sorcerer and minstrel? 

Let us then begin our singing, 

Let us sing our ancient legends, 

Let us chant our garnered wisdom, 

That the one may hear the other, 

That the one may judge the other, 

In a war of wizard sayings." 

 

 
 
Referentie: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune03.htm   

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune03.htm
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Over de 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 

  

Garen:   Menita Lasse 
Kleuren:  petrol blauw 8962 
            olijfgroen 9963 
            bosgroen 8947 
            donkergrijs 203 
            magenta 8755  
 
Je kunt op twee manieren de toer starten:  

Door het gebruik van lossen als eerste steek: 4 lossen voor een dubbelstokje, 3 lossen voor een stokje, 1 
losse voor een vaste.  

Of door het gebruik van een staande steek.  

* * of ( )  Herhaal de aanwijzingen tussen de sterretjes of haakjes het aangegeven aantal keer. De 
instructies voor de hoek staan tussen rechte haken [ ].  
 
 
Speciale steken:  
Gevouwen vaste:  
Steek je naald door de achterste lus van het dubbelestokje van de vorige toer 
EN door de achterste lus van het overeenkomstige stokje van de toer 
eronder. Dit stokje heeft al een dubbelstokje in de voorste lus. Nu heb je 3 
lusjes op de naald, sla om en haal door 2 lusjes, 2 lusjes over op de naald. Sla 
om en haal door de overige lusjes.  
 
Verlengd dubbelstokje:  
Sla de draad twee keer om de naald, steek de naald in de lossenruimte, sla de draad om, (je hebt nu 4 lusjes 
op de naald), sla de draad om de naald, trek door één lusje, dan (sla om en haal door 2 lusjes) x 3.  
 
 
 
 
 

Foto 1. gevouwen vaste 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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1. Begin met een magische ring met petrol blauw (8692) garen.  
(2 stokjes, 1 losse) in de magische ring, herhaal nog 7 keer, halve vaste 
in eerste stokje. Trek magische ring niet te strak aan. Totaal: 16 stokjes, 8 lossen.  

 
2. Ga door met hetzelfde garen.  

(2 stokjes, 2 stokjes in lossenruimte) herhaal nog 7 keer, halve vaste in eerste stokje. Knip 
de draad door en hecht af, ook als je in één kleur haakt. Totaal: 32 stokjes.  

          
3. Met bosgroen garen (8974), begin in een willekeurig stokje.  

(3 dubbelestokjes in de voorste lus, 2 dubbelestokjes in voorste lus in dezelfde steek) 
herhaal nog 7 keer. Als je begint met een staand-dubbelstokje in de voorste lus, dan is de 
aanhechting minder zichtbaar. Sluit de toer niet, maar ga meteen door met toer 4. Totaal: 
40 dubbelestokjes in de voorste lus.  

 
4. Ga door met hetzelfde garen op precies dezelfde plek als waar je bezig was.  

Maak een gevouwen vaste in de volgende 40 steken. Als je een steek hebt van toer 3 waar 
twee dubbelestokjes in de voorste lus zitten, maak je in beiden een gevouwen vaste. Je 
steekt door de achterste lus van toer 3 van het betreffende dubbelstokje en in de achterste 
lus van toer 2. Die achterste lus van toer 2 krijgt dus weer twee steken. Halve vaste in 
eerste gevouwen vaste om de toer te sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg. Totaal: 40 
gevouwen vasten.    

 
5. Start met olijfgroen garen (9963) in een willekeurige gevouwen vaste 

*[dubbelstokje, verlengd dubbelstokje, dubbelstokje] in dezelfde steek [hoek gemaakt], 2 
stokjes, 2 halfstokjes, vaste, 2 halfstokjes, 2 stokjes,* herhaal 4 keer in totaal. Halve vaste in 
eerste dubbelstokje om de toer te sluiten. Stekenaantal per zijde: hoek [dubbelstokje, 
verlengd dubbelstokje, dubbelstokje], 4 stokjes, 4 halfstokjes, 1 vaste.  

 
6. Ga door met hetzelfde garen. Gebruik halve vasten om het verlengde dubbelestokje in de hoek te 

bereiken.  
*[stokje, 3 lossen, stokje] in dezelfde steek, (1 steek overslaan, losse, stokje) 5 keer in 
totaal, losse, 1 steek overslaan* herhaal nog 3 keer. Halve vaste in eerste stokje om toer te 
sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg. Stekenaantal per zijde: hoek [stokje, 3 lossen, 
stokje], 6 lossen, 5 stokjes.   

 
7.   Begin met bosgroen garen (8947) in een lossenruimte in de hoek.  

*[vaste, 2 lossen, vaste] in de hoek, (reliëfvaste-achter in stokje, dubbelstokje in 
overgeslagen steek van de vorige toer en vóór de lossenruimte langs) herhaal 6 keer in 
totaal, reliëfvaste-achter* herhaal 4 keer in totaal. Halve vaste in eerste vaste om toer te 
sluiten. Hecht af, werk draadjes weg. Stekenaantal per zijde: hoek [vaste, 2 lossen, vaste], 7 
reliëfvasten-achter, 6 dubbelestokjes.  

 
8. Begin met olijfgroen garen (9963) in een lossenruimte in de hoek.  

*[2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes] in de hoek, stokje, 1 losse, 1 steek overslaan, 5 stokjes, 1 
losse, 1 steek overslaan, 5 stokjes, 1 losse, 1 steek overslaan, stokje* herhaal 4 keer in 
totaal. Halve vaste in eerste stokje om de toer te sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg. 
Stekenaantal per zijde: hoek [2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes], 12 stokjes, 3 lossen.  
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9. Begin met bosgroen garen (8947) in een lossenruimte in de hoek. 

*[2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes] in de hoek, stokje, reliëfstokje-voor, 1 
stokje, stokje in lossenruimte, (5 lossen, 5 steken overslaan, vaste in 
lossenruimte, keer: nu ligt de verkeerde kant naar je toe: 6 halfstokjes in de 5-lossenruimte 
die je zojuist maakte, keer om: nu ligt de goede kant naar je toe: 5 dubbelestokjes in de 5 
overgeslagen stokjes achter je halfstokjes, stokje in dezelfde lossenruimte met de vaste), 
herhaal () één keer, stokje, reliëfstokje-voor, stokje* herhaal 4 keer in totaal. Halve vaste in 
eerste stokje om de toer te sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg. Stekenaantal per 
zijde: hoek [2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes], 7 stokjes, 2 reliëfstokjes-voor, 10 dubbelestokjes, 
12 halfstokjes, 2 vasten. 
 

10. Begin met olijfgroen garen (9963) in een lossenruimte in de hoek 
*[2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes] in de hoek, 3 stokjes, reliëfstokje-voor, 2 stokjes, 3 vasten 
(eerste vaste moet in het eerste dubbelestokje vallen), 3 halfstokjes, 3 vasten (eerste vaste 
moet in het eerste dubbelestokje vallen), 3 halfstokjes, stokje, reliëfstokje-voor, 3 stokjes* in 
totaal 4 keer. Halve vaste in eerste stokje om toer te sluiten. Hecht af en werk de draadjes 
weg. Stekenaantal per zijde: hoek [2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes], 9 stokjes, 2 reliëfstokjes-
voor, 6 vasten, 6 halfstokjes.  

 
11. Begin met donkergrijs garen (203) in een lossenruimte in de hoek.   

*[2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes] in de hoek, 5 stokjes, reliëfstokje-voor, 15 stokjes, 
reliëfstokje-voor, 5 stokjes* Herhaal 4 keer in totaal. Halve vaste in eerste stokje om toer te 
sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg, ook als je met één kleur werkt. Stekenaantal per 
zijde: hoek [2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes], 25 stokjes, 2 reliëfstokjes-voor.  
 

12.  Begin met bosgroen garen (8947) in een willekeurige lossenruimte in de hoek. 
*[2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes] in de hoek, (reliëfstokje-achter, reliëfdubbelstokje-voor) 
herhaal 15 keer totaal, reliëfstokje-achter* herhaal 4 keer in totaal. Halve vaste in eerste 
stokje om toer te sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg. Stekenaantal per zijde: hoek [2 
stokjes, 3 lossen, 2 stokjes], 16 reliëfstokjes-achter, 15 reliëfdubbelstokjes-voor.    

 
13.  Begin met donkergrijs garen (203) in een willekeurige lossenruimte in de hoek.  

*[2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes] in de hoek, 35 stokjes* herhaal 4 keer in totaal. Halve vaste in 
eerste stokje om toer te sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg. Stekenaantal per zijde: 
hoek [2 stokjes, 3 lossen, 2 stokjes], 35 stokjes.  
 

 
Je vierkant is nu klaar, maar Joukahainen mist nog…  
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Maak Joukahainen met 8755 magenta garen 
 
Speciale steek:  
5samengehaaktestokjes = Sla de draad om, steek de naald door de steek, sla een lusje om en haal door de 
steek heen, sla de draad om en haal door 2 lusjes heen (= 1 onafgemaakt stokje). Maak op deze wijze nog 4 
onafgemaakte stokjes, één per steek. Haal tenslotte de draad door alle 6 overgebleven lusjes op de naald. 
Alle stokjes hebben hun “eigen” steek in de toer ervoor, maar zitten samen bovenin.  
 
Vouw je vierkant dubbel. Begin met werken rondom de 2 stokjes in het midden (van de allereerste toer). 3 
vasten, 2 lossen, midden overslaan, 3 vasten rondom twee stokjes aan de andere kant van het midden, 
keren, 3 vasten om vorige vasten, (halve vaste, 2 lossen, 5samengehaaktestokjes, 2 lossen, halve vaste) in 
2-lossenruimte, 3 vasten om de vasten. Hecht af en werk de draadjes weg. 
 
Je hebt nu de Kalevala “Joukahainen in het Moeras” af! Deel je resultaat met #KalevalaCAL 
 

 


