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KALEVALA-CAL

MAAILMAN SYNTY – De Geboorte van de Wereld
Soile Olmari

ACHTERGROND
Het allereerste Kalevala gedicht gaf inspiratie voor dit vierkant. Het vierkant beschrijft de “vroege oceaan”,
wanneer de Bluebill haar nest en eieren in de knie van het water legt. De wereld begint zich te vormen om
de eieren heen. Het gedicht is niet nogmaals vertaald, uit angst de kern van de mythes te verliezen.
Thence she flies and hovers slowly,
Lightly on the knee she settles,
Finds a nesting-place befitting,
Where to lay her eggs in safety.
Here she builds her humble dwelling,
Lays her eggs within, at pleasure,
Six, the golden eggs she lays there,
Then a seventh, an egg of iron;
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http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune01.htm

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
Ik wil alle testers en vertalers en helpers bedanken voor hun grote inspanning en onmisbare opmerkingen.

Maailman synty – De Geboorte van de Wereld, Ontworpen door Soile Olmari
Materialen
Je hebt een schaar, steekmarkeerders en stopnaald nodig. Maak het vierkant mooi af door te blokken en
stomen. Dit blok is goed te doen voor de gevorderde haakster, maar is voor de beginner een mooie
uitdaging als je bereid bent te leren.

Garen en kleuren
Menita Lasse: toer 1, 2 en 3. geel 2317; toer 4, 5 en 14. petrol blauw 8962; toer 6, 7, 10, 11, 15 en 16.
donkergrijs 203; toer 8, 12 en 13. olijfgroen 9963; toer 9. bosgroen 8947 en het laatste ei met oranje 3309.

Speciale steken
Reliëfhalfstokje-voor: Sla de draad om de naald, steek de
naald van voor naar achteren naar voren OM de steek
heen. Sla de draad om en haal een lusje op (3 lusjes op de
naald). Sla om en haal door alle drie de lusjes.
Popcorn: Maak 5 stokjes in dezelfde steek. Haal de naald uit
het lusje. Steek de naald van voor naar achteren door de
bovenkant van het eerste stokje. Pak de lus weer op met je
naald en trek naar de voorkant van het werk toe.
Parelsteek: Haak een stokje. Sla de draad om, steek de
naald van voor naar achteren naar voren om het stokje, sla
de draad om, trek een lusje op. *Sla de draad om, steek de
naald van voor naar achteren om het stokje, sla de draad om, trek een los lusje op*. Herhaal van * tot * nog
1 keer. Je hebt nu 7 lusjes losjes om je stokje heen. Sla om en trek door alle lusjes. 1 losse.
Cluster (cl): in dit patroon zitten 2stokjesclusters en 3stokjesclusters. Maak de stokjes in dezelfde steek, sla
de laatste stap per stokje over en maak, als je het laatste stokje gemaakt hebt, het cluster in één keer af
door door alle lusjes heen te trekken.
Copyright
SOILE OLMARI, heeft alle rechten op het volledige patroon, de foto’s en de instructies. Je mag het patroon
niet kopiëren, aanpassen, verspreiden of verkopen. Je kunt wel een link delen naar de website van de
ontwerpster: www.somateko.blogspot.fi. Je mag het resultaat van dit patroon wél verkopen, als je de
ontwerpster maar noemt.
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Maailman synty – De Geboorte van de Wereld - Patroon
1. Geel: Maak in een magische ring 1 losse, 12 vasten, halve vaste in de
eerste vaste.

2. Geel popcorntoer: 3 lossen (telt als eerste stokje van popcorn), 4 stokjes in dezelfde steek, maak de
popcorn af. 3 lossen, 1 vaste overslaan. Popcorn, 3 lossen, 1 vaste overslaan. Herhaal tot je 6
popcornsteken en 6 lossenruimtes hebt. Halve vaste in eerste popcorn.

3. Geel: *1 vaste in popcorn, 3 vaste in lossenruimte*. Herhaal van * tot * totdat je rond bent. Je hebt
dan 24 vasten. Halve vaste in eerste vaste en wissel daarbij naar petrol blauw.
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4. Petrol blauwe clustertoer: 2 lossen en stokje in de vaste bovenop de
popcorn (telt als eerste 2stokjescluster), 1 losse, 2stokjescluster in
dezelfde steek. 1 losse, *1 vaste overslaan, 2stokjescluster, 1 losse, 1
vaste overslaan. (2stokjescluster, 1 losse) x 2 in volgende steek.*
Herhaal tot je in totaal 18 2stokjesclusters hebt, steeds 2
2stokjesclusters bovenop een popcorn en 1 2stokjesclusters tussen de
popcorns in. Halve vaste in eerste 2stokjescluster.

5. Petrol blauw: 1 losse, vaste tussen dubbel 2stokjescluster, vaste in het tweede cluster van het
dubbel2stokjescluster, *2 vasten in de lossenruimte, vaste in cluster, 2 vasten in lossenruimte,
vaste in het eerste cluster van het dubbel2stokjescluster, vaste tussen dubbel2stokjescluster, vaste
in het tweede cluster van het dubbel2stokjescluster*. Herhaal van * tot * in totaal 5 keer. 2 vasten
in lossenruimte, vaste in cluster, 2 vasten in lossenruimte. Halve vaste in eerste vaste en wissel
daarbij naar donkergrijs.
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6. Donkergrijs: 2 lossen, stokje in dezelfde steek (telt als 2stokjescluster).
*4 lossen, 2 steken overslaan, vaste in volgende steek, 4 lossen, 2
steken overslaan, 2stokjescluster in volgende steek.* Herhaal tot je
rond bent. Halve vaste in eerste cluster om toer te sluiten.

7. Donkergrijs: 1 losse, 4 vasten in lossenruimte, 1 vaste in toer 5 in dezelfde steek als waar de vaste
van toer 6 zit. De steek van toer 6 wordt dan verstopt (zie foto). 4 vasten in lossenruimte en 1 vaste
in bovenkant cluster. Herhaal tot rond. Sla 1 steek over. Halve vaste in eerste vaste en wissel
daarbij naar olijfgroen. Hecht af en werk de draadjes weg. Stekenaantal: 80 steken.
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8. Olijfgroen vierkante toer: De eerste hoek valt bovenin het cluster van
de vorige toer. Plaats steekmarkeerders in de andere hoekplaatsen. De
hoeken worden gemaakt boven een cluster. 4 lossen (telt als eerste
dubbelestokje). *In alle hoeken (3 dubbelestokjes, 2 lossen, 3
dubbelestokjes) in dezelfde steek. 3 vasten overslaan, 3 stokjes, 1
halfstokje, 1vaste, 3 halve vasten, 1 vaste, 1 halfstokje, 3 stokjes, 3
vasten overslaan*. Herhaal van * tot * 4 keer in totaal. Halve vaste in vierde beginlosse en wissel
daarbij naar bosgroen. Let op! Alleen in deze toer doe je 2 x 3 dubbelestokjes in de hoek.
Stekenaantal per zijde: 21 steken.

9. Bosgroen: 1 losse, 2 vasten in de achterste lussen, (2 vasten, 2 lossen, 2 vasten) in de hoek. *Sla de
eerste verborgen steek na de hoek over. 18 vasten in achterste lussen + hoek*. Herhaal van * tot *
nog 2 keer. Sla de eerste verborgen steek na de hoek over. 16 vasten in de achterste lussen. Halve
vaste in eerste losse en wissel daarbij naar donkergrijs. 24 steken per kant (inclusief 2 lossen in de
hoek).
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10. Donkergrijs: 2 lossen, 4 halfstokjes in de achterste lussen, (2 halfstokjes,
2 lossen, 2 halfstokjes) in de hoekruimte. Sla de verborgen steek net na
de hoek over, haak 21 halfstokjes in de achterste lussen. In de hoek doe
je weer (2 halfstokjes, 2 lossen, 2 halfstokjes). Herhaal tot je rond bent.
Halve vaste in tweede beginlosse. 27 steken per zijde (inclusief 2 lossen
in de hoek).

11. Donkergrijs: 1 losse, 1 vaste in dezelfde steek, 6 vasten, (2 vasten, 2 lossen, 2 vasten) in de hoek.
Sla de eerste verborgen steek na de hoek over en maak 24 vasten per kant. Maak (2 vasten, 2
lossen, 2 vasten) in elke hoek. Herhaal tot je rond bent. Halve vaste in eerste vaste. Hecht af. 30
steken per kant (inclusief 2 lossen in de hoek).
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12. Olijfgroene parelstekentoer: Begin in een willekeurige hoek. In de hoek
doe je (3 lossen (telt als stokje), 1 stokje, 2 lossen, 2 stokjes). Na de
hoek: 1 losse, 2 steken overslaan (waarvan één de verborgen steek is), 1
parelsteek, 1 steek overslaan, 1 stokje, 1 losse, 1 steek overslaan*
Herhaal tot er nog 1 steek over is voor de hoek, de parelsteken komen
voor en na de hoek. (2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes) in de hoek. Halve vaste in derde beginlosse om
de toer te sluiten. Stekenaantal per zijde: 33 steken (inclusief 2 lossen in de hoek.

13. Olijfgroen: 2 halve vasten naar de hoek, 1 losse. *(2 vasten, 2 lossen, 2 vasten) om de hoek te
maken. Maak 29 vasten per zijde: [vaste tussen stokjes op de hoek, vaste in de lossenruimte, vaste
in de parelsteek, vaste in de volgende lossenruimte en vaste in het stokje] x 6, vaste in
lossenruimte, vaste in parelsteek, vaste in lossenruimte, vaste tussen stokjes.* Herhaal van * tot *
4 keer. Halve vaste in eerste vaste om de toer te sluiten. Hecht af en werk de draadjes weg.
Stekenaantal per zijde: 35, inclusief 2 lossen in de hoek.
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14. Petrol blauw: Begin in een willekeurige hoek: 2 lossen, 1 halfstokje, 2
lossen, 2 halfstokjes in de hoekruimte (eerste hoek gemaakt). 3 lossen,
3 vasten overslaan (inclusief verborgen steek net na de hoek),
reliëfhalfstokje-voor in volgende 27 steken, 3 lossen, 3 steken
overslaan, (2 halfstokjes, 2 lossen, 2 halfstokjes) in de hoek. Herhaal
voor elke zijde en hoek. Halve vaste in tweede beginlosse. Halve vasten
naar hoekruimte. Stekenaantal per zijde: 39 steken (inclusief 2 lossen in de hoek).
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15. Donkergrijs: *In de hoekruimte 2 vasten. Sla de verborgen steek na de
hoek over en haak een vaste in het volgende halfstokje. 3 lossen, sla de
3 lossen van toer 14 over en haak 27 vasten in de achterste lus op de 27
halve stokjes van de vorige toer. 3 lossen en sla de 3 lossen van toer 14
over, 1 vaste in het tweede stokje net voor de hoek*. Herhaal van * tot
* in totaal 4 keer en sluit met een halve vaste in de eerste vaste. Ga met
halve vasten naar de tweede vaste in de hoek. Stekenaantal per zijde: 37 vasten.

16. Donkergrijs: 3 lossen (telt als eerste stokje van de hoek), in dezelfde steek: (2 lossen, 1 stokje).
*Stokje, 3 stokjes in lossenruimte, 1 steek overslaan. Stokje in volgende 26 steken, 3 stokjes in
lossenruimte, 1 steek overslaan, stokje in volgende steek, (stokje, 2 lossen, stokje) in de hoek.*
Herhaal van * tot * nog 3 keer. Stekenaantal per zijde: 38 steken, inclusief 2 lossen. Halve vaste in
derde beginlosse. Hecht af en werk de draadjes weg.
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17. Oranje: Wissel naar een kleinere haaknaald om het zevende ei in de
magische ring te maken: haak linksom 12 vasten langs de rand vasten
van toer 1. Sluit met een halve vaste in de eerste vaste. 3 lossen (telt als
stokje), vaste overslaan, stokje in volgende steek tot rond (6 stokjes).
Halve vaste in het eerste stokje. Naai alle stokjes met het uiteinde van je draad aan elkaar, trek de
draad aan en sluit het ei daarmee. Hecht af aan de achterkant.

Gefeliciteerd, Maailman synty – De Geboorte van de Wereld is nu klaar. Ik hoop dat je van dit
patroon genoten hebt!
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