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Kalevala CAL – Informatie over garen 

  
De verkoop van de Kalevala CAL garenpakketen is eindelijk begonnen! Er zijn veel verschillende kleurcombinaties 
waaruit je kunt kiezen, dus lees verder voor meer informatie.  
 
De prijs van de pakketten varieert van 44 tot 57 euro en is afhankelijk van het aantal kleuren in het pakket. Er komen 
sowieso ook nog verzendkosten overheen. Voor meer informatie kun je naar het Engelstalige 
bestelformulier: Menita’s order form. 

  
Hoeveelheid garen voor de deken*:  
Ongeveer 2500 meter Menita Lasse (200 meter, 100 gram per bol, haaknaald 3.5-4mm) en 
Ongeveer 1000 meter Menita Pia (130 meter, 50 gram, haaknaald 3-3.5mm).  
 
*) De spanning van de deken wordt later gegeven. Als je strakker of losser haakt, of als je ander garen kiest, kan de hoeveelheid 
garen anders zijn. Als je meerdere kleuren gebruikt, zul je in total ook meer garen nodig hebben, omdat er meer over blijft per kleur.  

 
  
Algemene informatie en alle links naar de CAL komen later op de Engelstalige Kalevala CAL pagina.  
 
  

 

  
 
De namen van de pakketten en al hun informatie vind je hieronder. De garenpakketen zijn groot genoeg om een 
deken van 115 bij 170 centimeter te maken, als je de voorgeschreven spanning hebt. Om ervoor te zorgen dat je 
uitkomt met je pakket, moet je ervoor zorgen dat je proeflapje de juiste oppervlakte heeft. Hierover volgt meer 
informatie voor we starten.  
 
Menita heeft maar een bepaald aantal pakketten.  
 
Je kunt de rand van de deke nook met een accent kleur doen. Dit zie je bijvoorbeeld bij de Field en Fell dekens. We 
raden dan aan om één extra bol van Menita’s Pia garen te kopen in de kleur die je wilt. Als je een accent kleur nodig 
hebt, gebruik je in total 9 bollen Pia garen (de oorspronkelijke 8 plus 1 extra accent kleur).  
 
Let op: ondanks dat het maken van een proeflapje om de juiste spanning te bereiken belangrijk is, kan het 
voorkomen dat je een bolletje overhoudt of tekort komt. We hebben de gebruikte meters van de test haaksters naar 
boven afgerond om ervoor te zorgen dat de meeste haaksters goed uit zullen komen. Gelukkig zijn de bollen niet zo 
duur en is het makkelijk om overgebleven garen te gebruiken voor bijvoorbeeld een bijpassend kussen. Bestel dus 
liever teveel dan te weinig garen.  
 
Veel plezier met het kiezen van je kleuren!  

https://goo.gl/forms/YaVYxer0hwoCB5lD2
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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De namen van de garenpakketen en de beschrijving van het kleurenschema:  
  
Kallio – Grijs – Steen 

In het Fins betekent Kallio steen. Het Kallio pakket staat voor de miljoenen jaren oude stenen van Finland. De Finse 
stenen zijn langzaam van vorm veranderd tijdens hun gevecht tegen ijs, wind en water. Als je op de stenen zou 
zitten, ontspan je door naar alle verschillende tinten grijs te kijken. In je handen voel je dan zowel het gladde als het 
ruwe oppervlakte van desteen. Tijdens oorlogen gebruikten Finse soldaten stenen als verdedingsmateriaal, waardoor 
stenen ook bescherming boden kunnen bieden. Als je voor het Kallio garenpakket kiest, kies je voor stabiliteit, 
veiligheid en vrede.  
 
Het Kallio pakket bevat de volgende kleuren Lasse garen:  
3 x wit (100) 
2 x zwart (200 
3 x donker grijs (203) 
3 x midden grijs (204) 
4 x licht grijs (205) 
 
En 8 keer Pia midden grijs (204) 
  

 

 
  

De Kallio deken is gehaakt en gefotografeerd door Seija Ervelius, de sfeerfoto is van Jukka-Pekka Penttinen.  
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Keto – Kleurrijk – Veld  
Keto betekent veld in het Fins en is symbool voor de prachtige Finse zomers. Het doet je denken aan frisse lucht, vee 
dat buiten vredig graast en wilde bloemen in het veld.  Vrolijke kleuren die stralen in de middernachtszon: zulke 
mooie kleuren dat zelfs de zon niet wil gaan slapen. Door het Keto pakket te kiezen krijg je vrolijkheid, speelsheid en 
de liefde voor de middernachtszon in je deken. 
 
Het Keto-pakket heeft de volgende kleuren Lasse garen:  
2 x wit (100) 
3 x fel aqua (2002) 
4 x fuchsia (2034) 
2 x geel (2317) 
2 x oranje (3309) 
3 x olijfgroen (9963) 
 
En 8 keer Pia wit (100).  
 
 
 
  

  
De Keto deken is gehaakt en gefotografeerd door Minna Virtanen. De sfeerfoto is gemaakt door Sari Åström 
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Järvi – Blauw – Meer  
Järvi betekent meer en staat symbool voor de duizenden meren in Finland. De beste plek om te relaxen is op de punt 
van de pier bij je eigen zomerhuisje. Daar kunnen de kinderen in het water springen en een frisse duik nemen. Ook 
kun je vanaf daar water naar de sauna tillen of je bootje te water laten om vis te vangen voor het avondeten. Het 
water in het meer is zo helder dat je zelfs je nieuwe aardappelen erin kunt bakken. Als het regent is het meer nog 
steeds prachtig, omdat de druppels dan dansen op het oppervlakte. Als je kiest voor Järvi, kies je voor liefde en 
puurheid.  
  
Het Järvi pakket bestaat uit de volgende bollen Lasse garen:  
3 x wit (100) 
3 x denim (160) 
2 x navy (170) 
3 x royal blue (5936) 
3 x licht blauw (8627) 
2 x midden grijs (204) 
 
En 8 keer Pia wit (100)

 
 

De Järvi deken is gemaakt door Maria-Ritta Kopra en gefotografeerd door Sari Åström.  
De sfeerfoto is gemaakt door Milla Elo. 
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Lampi – Pastel – Vijver  
Lampi is vijver in het Fins. De kleuren in dit pakket zijn zo zacht als de oppervlakte van een vijver als de wind stil ligt. 
De kleuren doen je dromen over de jeugd. Langzaam zwemmende zwanen en prachtige leliebloemen maken het 
Plaatje af. Dit rustige, stille moment kan eeuwig duren. Door te kiezen voor het Lampi pakket, geef je je deken een 
rustige, serene sfeer.  
 
Het Lampi pakket heeft de volgende bollen Lasse garen:  
3 x wit (100) 
2 x roze (6823) 
3 x licht blauw (8627) 
2 x fuchsia (2034) 
3 x licht grijs (205) 
2 x donker grijs (204) 
 
En 8 keer Pia wit (100)  

 

Deze Lampi deken is gehaakt en gefotografeerd door Maria Saarinen. De sfeerfoto is gemaakt door Sari Åström. 
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Aapa – Witte deken – Sneeuw  
Aapa is het woord voor een specifiek soort (besneeuwd) moeras in Noord Finland. Het landshcap daar is 
monochroom met slechts hele kleine kleurverschillen. De kraanvogels brengen geluid nog wat spectaculair vermaak 
en in de lente en herfst hoor je hun geluiden als ze migreren. Als je kiest voor dit garenpakket, vang je de esthetische 
schoonheid en stilte van het landschap in je deken.  
 
In het Aapa pakket zitten de volgende bollen garen:  
13 x Lasse  
8 x Pia  
In de kleur van jouw keuze.  

 
  

 
Deze Aapa deken is gehaakt door Tania Ilvonen en gefotografeerd door Sari Åström. Je kunt deze deken haken in je 

eigen favoriete kleuren. De sfeerfoto is gemaakt door Liisa Hautamäki  
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Metsä – Donker gekleurd – Bos  
 
Metsä staat voor bos in het Fins. Dit kleurenpakket brengt de mystiek van de Finse natuur en het mysterie van de 
donkere bomen goed over. De geur van hars, het geluid van de wind in de bomen en het uitzicht met dennenappels 
op de grond, leiden de nieuwsgierige ontdekker steeds dieper de bossen in. De vele verschillende planten brengen 
soms kleurige verassingen met zich mee. Als je blauwe bessen of rode bosbessen verzamelt, zou je zomaar eens 
een eland kunnen zien. Als je voor dit pakket kiest, krijg je mystieke verassingen en natuurlijke rust door de kleuren 
van je deken.  
 
Het Metsä pakket bevat de volgende bollen Lasse garen:  
6 x donkergrijs (203) 
1 x geel (2317) 
2 x oranje (3309) 
1 x paars (757) 
2 x magenta (8755) 
2 x bos groen (8947) 
2 x petrol blauw (8962) 
2 x olijfgroen (9963) 
 
En 8 bollen Pia midden grijs (204) 
  
  

 

De Metsä deken in traditionele Finse en Kalevala kleuren is gehaakt en gefotografeerd door Milla Elo. De sfeerfoto is 
gemaakt door Liisa Hautamäki. 

 
 

  

https://liisahh.kuvat.fi/
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Tunturi – Effect – Lapland Bergen  
Dit Tunturi pakket staat voor Finlands grootste trots: de Bergen van Lapland. Daar leven de Sami, de oorspronkelijke 
bewoners van Noord-Europa, maar ook de Laplanders die rendieren laten grazen. De kleurverschillen zijn klein en 
symboliseren hoger en lager gelegen gewassen. De accent kleuren symboliseren de felle kleuren van de herfst, 
wanneer de grond veel kleur heeft. Later komen de donkere nachten van het noorden waarbij de zon ondergaat 
voordat ie fatsoenlijk op is. De blijheid in die donkere tijden wordt gebracht door verse sneeuw en door het dansende 
noorderlicht. Vervolgens begint de Kerstman aan zijn tocht vanuit Korvatunturi. Alles is helemaal anders in de zomer. 
De elfjes van de kerstman helpen je om de volgende kerst te vieren en om de midwintersnacht te vieren. Door te 
kiezen voor dit Tunturi garenpakket krijg je de magie en het mysterie van Lapland in je deken.  
 
Het Tunturi pakket heeft de volgende bollen Lasse garen:  
4 x donkergrijs (203) 
2 x wit (100) 
3 x licht grijs (204) 
2 x zwart (200) 
2 x kleur naar keuze 
 
En 8 keer Pia middengrijs (204).  
 
 

  
Deze Tunturi deken met fuchsia accentkleur is gehaakt en gefotografeerd door Ami Oksanen. Je kunt je eigen 

favoriete kleur kiezen om fuchsia te vervangen. De sfeerfoto is gemaakt door  
Liisa Hautamäki. 

 
  
Bedankt Jutta Karvonen voor de beschrijvingen van de garenpakketen. Vergeet niet je project te taggen met de 
speciale Kalevala CAL hashtag #kalevalacal 
 

https://liisahh.kuvat.fi/

