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Kalevala 
Kalevala is de Finse nationale epos en heeft een permanente status in de Finse cultuur. In deze anthologie, die 

verzameld is door Elias Lönnrot in 1820, is een inspiratiebron voor vele Finse artiesten en ook voor alle haaksters 

in dit project. 

 

Kalevala project 
In de Kalevala CAL haakt elke deelnemer een deken, die gebaseerd is op de Kalevala mythologie om te vieren dat 

Finland 100 jaar bestaat. Elke deken wordt gemaakt uit 24 vierkanten (en een paar bonusvierkanten voor de lief-

hebbers) met een patroon voor het aan elkaar zetten en de rand.  

Milla Elo en Sari Åström dragen de hoofdverantwoordelijkheid voor dit project. Samen met nog 17 andere ont-

werpers maakten zij dit project mogelijk, geholpen door de vele vrijwillige testers, vertalers en proeflezers. Je 

kunt alle vrijwilligers ontmoeten in deze post: Kalevala CAL Vapaaehtoiset.  

Deze CAL is gratis voor alle deelnemers en de vrijwilligers in dit project werken tevens gratis. Let alstublieft op dat 

we, door de omvang van dit project, niet aan alle vragen en wensen tegemoet kunnen komen. We zullen er hard 

voor werken om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan genieten.  

Kun je je een beter cadeau voorstellen voor de honderdste verjaardag 

van Finland? Het deken project is ook onderdeel van de officiële Suomi 

Finland 100 events . 

Elke ontwerper heeft één of meerdere vierkanten ontworpen voor het 

project. De patronen worden gratis beschikbaar gesteld en zullen per-

manent beschikbaar blijven. Let op! De patronen hebben copyright, wat 

de ontwerpers het recht geeft om bepaalde eisen te stellen als je de de-

ken zou willen verkopen.  

 

  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevala
https://www.facebook.com/milla.elo
https://www.facebook.com/sari.astrom
http://www.arteeni.fi/single-post/KalevalaCAL-Volunteers
http://suomifinland100.fi/project/kalevala-cal-crochet-blanket/?lang=en
http://suomifinland100.fi/project/kalevala-cal-crochet-blanket/?lang=en
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Gemeenschap, ondersteuning en social media 

Er zijn verschillende projectgroepen op social media waar je je plezier met andere deelnemers kunt delen:  

 Algemene CAL informatie pagina met links naar elk vierkant: in the blog of Arteeni  

 Hashtags op social media: #kalevalacal en #kalevalacal2017 

 Finse Facebookgroep: Kalevala CAL Suomi 

 Internationale Facebookgroep: Kalevala CAL International 

 Forum op Ravelry: Ravelry Kalevala CAL group  

 Voeg de Kalevala CAL toe aan je Ravelry library 

 Volg de Kalevala CAL op Instagram 

 Kijk naar de Kalevala CAL Pinterest borden van Milla en Sari 

 Voeg jezelf toe op de Kalevala wereldkaart: Kalevala CAL map 

De Kalevala CAL is een cadeautje ter ere van het honderdjarige bestaan van Finland. Van dit cadeautje wordt ech-

ter wereldwijd genoten! De patronen worden gepubliceerd in het Engels, Zweeds, Duits, Nederlands, Spaans, 

Tsjechisch en Hebreeuws. De patronen zijn te vinden op de Kalevala CAL hoofdpagina.  

Je kunt deze CAL samen met lokale vrienden maken! Zoek vooral vrienden die de deke nook willen maken, ont-

moet elkaar in een café of buurthuis en geniet van de gemeenschappelijke ervaring! Voor informatie over haak-

avonden met deze CAL, stuur een berichtje via de Een Mooi Gebaar Facebookpagina.  

 

Rooster 
Het patroon voor het eerste vierkant wordt op zater-

dag 26 augustus gepubliceerd. Op die dag zijn er aller-

lei festiviteiten in Finland, ter ere van “honderd dagen 

tot de honderd”, omdat Finland op 6 december op 

Onafhankelijkheidsdag 100 jaar wordt. Na de 26e au-

gustus publiceren we elke maandag en elke vrijdag 

een vierkant. Het laatste patroon is de rand van de 

deken en wordt midden November verwacht.  

Wees niet getreurd als je achter raakt op schema, je 

kunt het project natuurlijk gewoon op je eigen tempo 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALSuomi/
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
http://www.ravelry.com/groups/kalevala-cal
http://www.ravelry.com/patterns/library/kalevala-cal
https://www.instagram.com/kalevalacal/
https://fi.pinterest.com/meandyarn82/kalevala-cal/
https://fi.pinterest.com/arteeni/kalevala-cal/
https://www.zeemaps.com/map?group=2640369
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
http://www.facebook.com/eenmooigebaar/


   

 
  Copyright 2017 Kalevala CAL 

www.arteeni.fi/kalevalacal 

maken. Je kunt ook halverwege inspringen en de eerdere blokken later maken. De patronen blijven beschikbaar 

op internet.  

Moeilijkheidsgraad en hulp 
De moeilijkheidsgraad verschilt van vierkant tot vierkant. Een algemene maat is gegeven voor elk patroon en met 

behulp van de andere (online) haaksters moet je er vast uit komen. Je kunt natuurlijk ook de moeilijkere vierkan-

ten overslaan en alleen de makkelijkere maken, of de moeilijkere tot het eind bewaren als je nog niet veel haaker-

varing hebt.  

De voorkeursmethode van contact zoeken met de maaksters is via de Engelstalige Facebookgroep Kalevala 

CAL International of de Ravelry groep. Helaas zijn de maaksters niet in staat om privéberichten te beantwoor-

den. Voor Nederlandstalige hulp kijk je op de website of de Facebookgroep van Een Mooi Gebaar.  

 

Garen en maten 
Je hebt twee verschillende diktes garen nodig voor de Kalevala deken: een dikker garen voor de vierkanten en 

een dunner garen voor het aan elkaar zetten en de rand. Het dunnere garen zorgt ervoor dat de vierkanten extra 

uitspringen in de deken. De voorbeelddekens zijn ongeveer 115 bij 170 centimeter en wegen ongeveer 1,5 kilo.  

De voorbeelddekens zijn gemaakt met Menita Lasse en Menita Pia garen, die 70% wol en 30% acryl bevatten. 

(Normaal bevatten deze garens 75% wol en 25% polyamide). De haaknaaldmaat scheelt ongeveer 0,5 mm tussen 

de twee garens. Je kunt de deken natuurlijk ook van een ander materiaal maken. De gebruikte hoeveelheid is 

2500 meter voor dikker garen (ongeveer 200 meter/100 gram, haaknaald ongeveer 4 mm) en ongeveer 1000 me-

ter dunner garen (ongeveer 260 meter/100 gram, haaknaald ongeveer 3,5 mm).  

De hoeveelheid gebruikt garen is vanzelfsprekend afhankelijk van de spanning waarmee je haakt, kijk daarvoor 

onder het kopje “proeflapje”. Het kan zijn dat je dus meer of minder garen nodig hebt. Als je veel verschillende 

kleuren gebruikt heb je tevens meer garen nodig, je houdt dan immers veel stukken bol over.  

De oppervlakte van de vierkanten is ongeveer 23 bij 23 centimeter als je ze met haaknaald 4,5 en passend garen 

maakt. Dit is geen toeval, het is de bedoeling dat deze patronen, gemaakt met haaknaald 5-5,5 passen met de 

vele 12 inch (30,5 centimer) patronen die beschikbaar zijn op het internet.  

 

  

https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
http://www.ravelry.com/groups/kalevala-cal
http://www.eenmooigebaar.nl/
http://www.facebook.com/eenmooigebaar/
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Officiële garenpakketten en kleuren 
De officiële sponsor van de voorbeelddekens van de Kalevala CAL is de Finse fabrikant Menita. Menita heeft 7 

verschillende garenpakketten samengesteld van het Lasse en Pia garen. De meeste pakketten zijn inmiddels volle-

dig uitverkocht. In het voorbeeld zie je de deken “Lake”. Je vindt de informatie over de verschillende pakketten en 

kleuren hier. Per patroon wordt aangegeven welke kleuren je wanneer moet gebruiken.  

 
  
Je kunt natuurlijk altijd je eigen kleurenschema volgen. Bijna elk vierkant ziet er gaaf uit in één of meerdere kleu-

ren. Er zijn twee bonusvierkanten: de ene is echt beter in één kleur, de andere is echt beter in meerdere kleuren. 

Je kunt de afwerking van de rand ook doen met een accentkleur. Bestel dan één extra bol van die kleur.  

 

 

  

http://eenmooigebaar.nl/kalevala-cal-gareninformatie/
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Alternatieve garens gebruiken  
Je deken wordt het mooist als je de vierkanten aan elkaar zet met garen dat een beetje dunner is dan de vierkan-

ten. Het is niet gemakkelijk om garen te vinden dat evenveel verschilt als de twee Menita garens (60 meter per 

100 gram). We hebben een aantal verschillende garens getest. Je kunt je deken maken met deze opties, maar dan 

moet je zelf wel meer aan durven passen. Het optimale verschil tussen de 2 garens die je kiest zou 50 a 80 meter 

per 100 gram moeten zijn. Bovendien moeten beiden garens dezelfde samenstelling hebben. We hebben deze 

opties niet heel uitvoerig getest.  

Groot verschil in meters, kleinere garen flink kleiner 

Drops Merino Extra Fine en Baby Merino garen hebben 105 meter per 50 gram en 175 meter per 50 gram, dus 

140 meter verschil per 100 gram, waar dat met Menita maar 60 is. Dit verschil is echt het grootst mogelijke, en 

dan moet je zelf al heel erg puzzelen met oppervlaktes en spanning omdat deze niet meer te vergelijken zijn met 

de originele deken. Het effect van de rand en het aan elkaar zetten is bijna kant-achtig en daar moet je maar net 

van houden.  

       

Mini deken, met groot verschil in diktes tussen de garen. Het effect kan wat te open worden voor een deken, zoals 

je ziet.  
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Heel klein verschil, dunnere garen bijna even dik 

Als er geen verschil zit in de diktes tussen de gebruikte garens voor de vierkanten en het in elkaar zetten, wordt 

het resultaat golvend of bulky met het aan elkaar zetten en de rand. Het eindresultaat kan wat stijf worden en 

minder elegant dan de voorbeelddekens.  

       

Zelfde garen gebruikt voor de vierkanten en het aan elkaar zetten en de rand. Links is voor het blokken, rechts is 

een dag na het blokken. Het luchtige van de rand en het aan elkaar zetten verdwijnt en de rand kan golven. Dit 

hele voorbeeld is met dezelfde maat haaknaald gedaan, een kleinere haaknaald voor het aan elkaar zetten en de 

rand zou kunnen helpen, maar dan wordt het eindresultaat wel stijver.  

Andere garens met dezelfde diktes 

In Finland zijn er een paar mogelijkheden, bijvoorbeeld de “Vilma” en “Ville” garens van Lankamaailma en de “7 

veljestä” en “Nalle” garens van Novita. In andere landen moeten de deelneemsters zelf op zoek gaan. Deel alsje-

blieft je bevindingen met de andere haaksters.  

Persoonlijke spanning en proeflapje  
Om te ontdekken hoe strak of los je haakt, maak je op de volgende wijze een granny square. Het doel van dit 

proeflapje is om ervoor te zorgen dat je genoeg garen in je pakket hebt voor de hele deken. Als je spanning losser 

is dan het voorbeeld, kun je een groter deken krijgen en kan je garen op zijn voor je deken af is. Als je heel strak 

haakt wordt je deken kleiner en houd je garen over. Het proeflapje helpt dus om te kijken hoe jouw deken zich 

gaat verhouden tot de voorbeelden. Je kunt je proeflapje indien nodig met een (halve) haaknaaldmaat groter of 

kleiner opnieuw doen om de gewenste spanning te bereiken.  
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Proeflapje 
Maak een basis granny square met het garen dat je gaat gebruiken 

voor de deken.  

- Maak een magische ring 

- 3 stokjes in elke stokjesgroep 

- 3 lossen in elke hoek 

- 2 lossen tussen de stokjesgroepen 

- 10 rijen in totaal 

Start met haaknaald 3,5 of 4 (dat wordt aangeraden voor Lasse ga-

ren). Je proeflapje meet 23 centimeter. Als het vierkant kleiner is, 

probeer het dan opnieuw met een grotere haaknaald. Als het 

proeflapje groter is, gebruik dan een kleinere haaknaald. Gebruik voor je deken de haaknaald waarmee je het 

dichtst bij de 23 centimeter kwam.  

Let op! Blok het proeflapje niet. Je kunt het proeflapje gebruiken om je vierkanten mee te vergelijken, maar dan 

zou je die ook eerst moeten blokken en dat is zeer onhandig, zeker als je nog een randje extra zou moeten haken 

om de juiste grootte van het vierkant te bereiken.  

 

Hoe pas je de grootte van je vierkant aan 
Alle vierkanten van de Kalevala CAL zijn ontworpen om ongeveer 23 centimeter groot te zijn. Er zijn verschillende 

dingen die invloed hebben op de oppervlakte, dus zelfs als er één ontwerper zou zijn, zou je kleine oppervlakte-

verschillen verwachten. Je kunt de vierkanten makkelijk aan elkaar zetten als er een verschil is van ongeveer 2 

centimeter. Als er meer verschil is in één vierkant, kun je het stekentype van de laatste toer aanpassen.  

De laatste rand van elk vierkant bestaat uit stokjes. Als je vierkant te klein is, kun je dubbelestokjes maken in 

plaats van stokjes. Als je vierkant veel groter is, kun je halfstokjes of zelfs vasten maken in de laatste toer in plaats 

van stokjes.  

In de instructies van elk patroon staat hoe de testhaaksters de vierkanten groter of kleiner gemaakt hebben waar 

nodig. Er kan natuurlijk nog steeds persoonlijke variatie ontstaan, dus meet je vierkanten goed op voordat je de 

deken in elkaar gaat zetten.  

Wat te doen met de vierkanten na het haken 
Je kunt de vierkanten nat maken en blokken nadat ze klaar zijn, zodat ze even groot worden en er netter uit zien. 

Het blokken is niet verplicht, maar het aan elkaar haken gaat ook makkelijker als je de vierkanten eerst geblokt 

hebt.  
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Hoe kun je de grootte van de deken aanpassen 

Als je het leuk vindt kun je de deken groter of kleiner maken dan het voorbeeld. Als je bijvoorbeeld veel dunner of 

dikker garen gebruikt of als je de deken voor een speciaal doeleinde haakt. De rand is gemakkelijk aan te passen, 

mits het aantal vierkanten deelbaar is door 2. De voorbeelddekens zijn 4 bij 6 vierkanten groot. Als je een deken 

maakt van 8 x 8 heb je genoeg voor een tweepersoonsbed, een babydekentje zou uit 2x4 vierkanten kunnen be-

staan. Met een oneven aantal vierkanten heb je een asymmetrisch resultaat.  

 

Het afronden van de deken 
Er volgt meer informatie over het afwerken van de deken met speciale 

behandelingen. We raden aan om de deken vochtig te maken en te 

blokken. Als je foam matjes hebt zijn die in dit stadium handig.  

Let er altijd op dat je de afronding doet volgens de instructies van de 

fabrikant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel veel plezier met het haken van de Kalevala deken en  met het vieren van de honderdste verjaar-

dag van Finland!  

Met vriendelijke groet Milla, Sari en het hele Kalevala CAL team 


