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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.
(Poem I, 207 - 212)

Quick the maiden moves her shoulders,
Shakes her members in succession,
Shakes the nest from its foundation,
And the eggs fall into ocean,
Dash in pieces on the bottom
Of the deep and boundless waters.
(Poem II, 223 - 228)

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune01.htm

De Bluebill, een prachtige vogel, heeft haar nest gemaakt op de knie van de maagd Ilmatar. In de Kalevala
mythologie, heeft de Bluebill zes gouden eieren en één ijzeren ei in het nest gelegd. De uitgekomen eieren
brandden de maagd haar voeten en toen Ilmatar haar knie bewoog, vielen de eieren uit het nest, waarbij ze braken
en de lucht in geslingerd werden. De splinters van de eierschalen maakten toen de wereld: hemel en aarde, de zon,
de maan en de sterren.
De inspiratie voor dit vierkant komt dan ook van een vogelsnest dat ik altijd van een afstandje bewonder als ik er
één zie in de natuur. Nesten worden vakkundig gemaakt door de oudervogels met gladde, mooi gevormde eieren:
dit maakt me altijd emotioneel. Aan het eind van de zomer verzamel ik de eierschalen en duim ik dat de vogels
volgend jaar terugkeren naar hun nest. Een nest en de eieren vormen de basis van het begin van een vogelleven en
op dezelfde manier als in de Kalevala mythologie symboliseren ze de geboorte van de wereld.
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Nest van de Bluebill

– Ontworpen door Taina Tauschi

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

Info
Garen

Menita Lasse

Kleuren

Geel

2317

Oranje

3309

Magenta

8755

Olijfgroen

9963

Donkergrijs

203

Ander materiaal: schaar, stopnaald, 12 steekmarkeerders
In dit vierkant begin je met het maken van de eieren: haak de eieren eerst los en naai ze daarna aan elkaar. Als je
liever haakt dan naait, kan dat ook, gebruik dan halve vasten. Je haakt vervolgens een cirkel voor het nest en dan
maak je er een vierkant van. Ik wilde het contrast tussen de gladde, massieve eieren en de gebroken eierschalen
benadrukken, waardoor het achtergrondpatroon veel gaten heeft. Ik heb geel gebruikt voor de zes gouden eieren
en donkergrijs voor het ene ijzeren ei, precies volgens de Kalevala mythologie. Je kunt je eigen kleuren
vanzelfsprekend kiezen. Je hebt ongeveer 5 gram garen nodig voor elk ei.
Er staan een paar speciale stokjessteken in dit patroon: V-steek, X-steek en Y-steek, zie daarvoor de uitleg.

Speciale steken
Standing stitch: (Engelse tutorial: klik hier)
V-steek:
Maak (stokje, 3 lossen, stokje) in dezelfde steek. Deze steken vormen samen een V-vorm (zie foto).

X-steek:
Begin alsof je een driedubbelstokje maakt: sla de draad drie keer om de naald, steek de naald in de steek, haal een
lusje op (5 lusjes op de naald), sla om en haal door 2 lusjes (4 lusjes op de naald). Sla de draad om en sla 2 steken
over, steek de naald in de volgende steek, sla de draad om en haal een lusje op, sla de draad om en haal door 2
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lusjes heen, sla de draad om en haal door 3 lusjes heen. Maak het
driedubbelestokje af. 2 lossen en doe 1 stokje in het midden van de stam van de Xsteek, tegenover je eerst gemaakte lusjes. Deze steken samen maken een X-vorm.

Y-steek:
Maak een driedubbelstokje. Haak 3 lossen. Stokje in het midden van het driedubbelestokje. Deze steken samen
vormen een Y-vorm.

Tips bij het lezen van dit patroon
**
()
[…]

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 instructies tussen rechte haken zijn tips en foto-hints om je door het patroon heen te
helpen.

Copyright
Dit patroon is beschermd onder de Copyright Act. Het is gratis voor u beschikbaar, maar u mag het patroon niet
aanpassen of verspreiden. Het verkopen van dit gratis patroon is in alle vormen verboden. Het delen van het
patroon is niet toegestaan. Het verkopen van een product van dit patroon is verboden, tenzij anders
overeengekomen met de ontwerpster. Als je van plan bent de Kalevala deken te verkopen, mag je dit vierkant niet
gebruiken in je deken. Voel je vrij om een ander vierkant te kiezen dat niet deze restricties kent. Bedankt voor het
respecteren van mijn wensen!
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Nest van de Bluebill – Patroon
Nest van de Bluebill
Maak zes eieren met geel en één ei met donkergrijs garen.
1. Toer 1
Maak een magische ring, 1 losse, 12 vasten in de ring. Trek de magische ring aan, maar niet te strak, halve
vaste in eerste vaste [foto 1]. [laat 20 centimeter lange uiteindjes over om de eieren straks mee aan elkaar
te naaien]
Totaal: 1 losse, 12 vasten
2. Toer 2
Je maakt deze ronde weer in de magische ring, OVER toer 1 heen. 1 losse. [Maak de eerste losse zo los
mogelijk, trek ‘m een beetje uit en maak alle komende steken over de eerste toer, trek ze weer niet te strak
aan]. 3 stokjes, 3 halfstokjes, 6 stokjes [plaats een steekmarkeerder in het eerste stokje], 5 dubbelestokjes
[plaats steekmarkeerder in laatste dubbelestokje], 3 stokjes. Halve vaste in eerste stokje. Hecht eventueel
af door te naaien in plaats van door een halve vaste, dan krijg je een nettere rand. Laat een draad over om
de eieren straks aan elkaar te zetten. [foto 2]
Totaal: 1 losse, 3 halfstokjes, 12 stokjes, 5 dubbelestokjes
Maak 7 eieren. Trek de magische ringen uiteindelijk aan om de eieren vorm te geven. [foto 3]

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Het Nest en het aan elkaar maken van de Eieren
3. Toer 3
Als je het meerkleurige vierkant maakt, gebruik dan oranje garen. Neem je eerste ei in de linkerhand met
de punt van het ei naar links wijzend. Begin met een staande vaste in de achterste lus in de eerste steek na
de rechtersteekmarkeerder. Om ervoor te zorgen dat de achterste lusjes niet uitlubberen, kun je de “derde
lus” van de steek meepakken en die samenhaken met de achterste lus. [foto 4] (3 lossen, steek overslaan,
vaste in achterste lus) herhaal nog 3 keer. [De laatste vaste in achterste lus komt in de steek direct voor de
linkersteekmarkeerder. Je hebt nu 5 vasten in de achterste lus en 4 keer 3-lossen.] [foto 5]. 1 losse [die
komt tussen de eieren]
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Foto 4

Foto 5

Neem het volgende ei en ga door met het nest maken zoals voor het eerste ei [foto 6].
Herhaal dit met 6 eieren. Laat het zevende ei liggen voor nu. [Als je het meerkleurig patroon volgt, komt
het donkergrijze ei in het midden van het nest]
Maak de ketting eieren vast met een halve vaste in de eerste vaste die je in de achterste lus van het eerste
ei gemaakt hebt. [foto 7] [Zorg ervoor dat de ketting niet draait! Gebruik steekmarkeerders om de eieren
goed te houden. Laat de steekmarkeerders zitten, die heb je later nog nodig].
Totaal: 6 x 5 vasten in de achterste lus, 6 x 3-lossenruimtes, 6 lossen]

Foto 6

Foto 7

4. Toer 4
Ga verder met hetzelfde garen.
6 lossen (telt als 1 stokje & 3 lossen), (vaste in volgende vaste-in-achterste-lus, 3 lossen) 3 keer in totaal. Je
bent nu tussen het eerste en tweede ei, waar een (vaste-in-achterste-lus, losse, vaste-in-achterste-lus) zijn.
Maak 2samengehaaktestokjes op de volgende manier: het eerste “been” van de samengehaakte stokjes zit
in de laatste vaste-in-achterste-lus van het eerste ei, het tweede “been” zit in de eerste vaste-in-achterstelus van het volgende ei. [Foto 8] [Let op dat je ketting eieren niet draait]
Ga door zoals voor het eerste ei, (3 lossen, vaste) en 2samengehaaktestokjes tussen de eieren zoals eerder.
Stokje aan eind van de toer en maak deze vast aan de derde beginlosse met een halvevaste
(=2samengehaaktestokjes). [Foto 9]. Hecht af als je met een andere kleur verder gaat.
Totaal: 18 vasten, 6 x 2samengehaaktestokjes, 24 x 3-lossenruimte
© 2017 Taina Tauschi, all rights reserved
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Foto 8

Foto 9

5. Toer 5
Als je het meerkleurige vierkant maakt, gebruik dan nu het magenta garen, begin met een staande vaste.
Als je doorgaat met hetzelfde garen, 1 losse (telt niet als steek). 4 vasten in elke lossenruimte. Halve vaste
in eerste vaste. [Hecht af als je van kleur verandert] [Foto 10].
Totaal: 6 x 4 x 4 vasten = 96 vaste.

Foto 10

De Gebroken Eierschalen – deze stap maakt een vierkant
6. Toer 6
[Als je van kleur wisselt]: Maak met donkergrijs een staand stokje in de vierde vaste en (2 lossen, halfstokje)
in dezelfde vaste.
[Als je met hetzelfde garen doorgaat]: maak dan drie halve vasten om bij de vierde vaste van de vorige toer
uit te komen. 5 lossen (telt als 1 stokje en 2 lossen, halfstokje in dezelfde halve vaste.
[Voor iedereen]: *(2 lossen, 2 steken overslaan, vaste) 3 keer in totaal, 2 lossen, 2 steken overslaan,
(halfstokje, 2 lossen, stokje) in dezelfde steek.
Sla 2 steken over, maak een X-steek, waarbij je 2 steken tussen het rechter- en linker”been” van de steek
laat. Maak een Y-steek in dezelfde steek als waar het linker”been” van de X-steek zit. [Deze Y-steek is de
eerste hoek van het vierkant].
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Maak nog een X-steek: het rechter”been” zit in dezelfde steek als de Ysteek en er zitten 2 steken tussen het rechter- en linker”been” van de X.
Sla 2 steken over, (stokje, 2 lossen, halfstokje) in dezelfde steek* [Foto 11]
Herhaal van * tot * in totaal 3 keer, bij de laatste herhaling doe je na de Xsteek een halve vaste in het eerste stokje (of de derde beginlosse) om de toer te sluiten. [Foto 12].
Totaal per zijde: 2 x X-steek, 2 stokjes, 2 halfstokjes, 3 vasten, 8 x 2-lossenruimte. Hoek: 1 Y-steek, 3 lossen.

Foto 11

Foto 12

7. Toer 7
Ga door met hetzelfde garen.
1 losse (telt niet als steek), 2 vasten in volgende lossenruimte, *(3 vasten in volgende lossenruimte) 4 keer
in totaal. (2 vasten in volgende lossenruimte, vaste tussen stokjes) 2 keer in totaal.
Maak (3 vasten, 3 lossen, 3 vasten) in lossenruimte van de Y-steek. (vaste tussen stokjes, 2 vasten in
lossenruimte) 2 keer in totaal.* Herhaal van * tot * 3 keer in totaal, sla de laatste twee vasten over en maak
een halve vaste in de eerste vaste om de toer te sluiten. [Hecht af als je van kleur wisselt] [Foto 13]
Totaal per zijde: 24 vasten, hoek: 3 vasten, 3 lossen, 3 vasten.

Foto 13
8. Toer 8
Maak met olijfgroen een staand stokje in de halve vaste van de vorige toer en (3 lossen, stokje) in dezelfde
steek. Als je met hetzelfde garen doorgaat, maak dan 6 lossen (telt als stokje, 3 lossen), stokje in dezelfde
steek als halve vaste. 3 steken overslaan, (stokje, 3 lossen, stokje) in dezelfde steek (dit vormt een V-steek).
Maak nog 4 V-steken. *2 steken overslaan, (stokje, 3 lossen, stokje, 3 lossen, stokje) in de hoekruimte. Sla 3
steken over, maak nog 7 V-steken.* Herhaal van * tot * nog 2 keer. 2 steken overslaan, (stokje, 3 lossen,
stokje, 3 lossen, stokje) in de hoekruimte. 3 steken overslaan, maak nog een V-steek. Maak een halve vaste
in de derde beginlosse om de toer te sluiten. [Hecht af als je van kleur wisselt] [Foto 14]
Totaal per zijde: 7 V-steken, (3 stokjes, 2x 3-lossenruimte) in de hoek.
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Foto 14
9. Toer 9
Maak met donkergrijs een staande vaste. Als je met dezelfde kleur verder gaat, 1 losse (telt niet als steek).
Aan elke zijde: 3 vasten in elke lossenruimte en vaste tussen de V-steken. In elke hoek maak je 3 lossen.
Halve vaste in eerste vaste. [Foto 15].
Totaal per zijde: 35 vasten, hoekruimte: 3 lossen.

10. Toer 10
Stokje in elke steek [als je met hetzelfde garen doorgaat: 3 lossen telt als eerste stokje]. (2 stokjes, 3 lossen,
2 stokjes in de hoekruimtes). Halve vaste in eerste stokje. [foto 16]
Totaal per zijde: 39 stokjes, 3 lossen in de hoek.

Foto 15

Foto 16

Foto 17
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Afronden
Naai de eieren aan elkaar vast met een paar steekjes [of haak ze vast met
een paar halve vasten]. Plaats het zevende ei in het midden van het nest en naai het aan de overige eieren
vast. Haal de steekmarkeerders weg [foto 17]. Naai alle uiteindjes vast. Stoomblok het vierkant voorzichtig
om het in dezelfde maat als je andere Kalevala vierkanten te krijgen.

Het Nest is nu klaar! Bedankt dat je deze reis met me wilde maken.

Mei 2017, Taina Tauschi

Hint: Deel foto’s van dit project op social media met #KalevalaCAL.
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