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Deel 1Deel 1
Jardin des Plantes

Informatie
We beginnen onze reis in de Jardin des Plantes, de botanische tuinen van het museum. We starten met 
een cirkel vol met bloemen en vormen deze om naar een vierkant met statige heggen.  

Videotutorial
Esther van It’s all in a Nutshell heeft video tutorials gemaakt voor de CAL d'Histoire Naturelle. Je kunt de 
video’s vinden op haar YouTube kanaal:
Rechtshandige video in het Nederlands
https://youtu.be/BZVO0VLZ0F4
Linkshandige video in het Nederlands
https://youtu.be/TO5_LbD4jBA
Rechtshandige video in het Engels met UK-terminologie
https://youtu.be/NnRmiFfcrJA
Linkshandige video in het Engels met UK-terminologie
https://youtu.be/uBLdLqbXvAc

Inst ruct ies
Toer 1 (K3) Start met magische ring en haaknaald A; 3l (telt als 1e st), 11st in ring, sluit met hv in 3e l van
3l. [12 stn] 

Toer 2 (K3) 4l (telt als 1st + 1l), *1st in volg st, 1l; herh vanaf * rondom, sluit in 3e l van 4l, hecht af. [12 stn, 
12 l-open] 

Toer 3 (K2) St-st in een l-open, 2st in dezelfde l-open, *3st in volg 1l-open (3st groep gemaakt); herh 
vanaf * rondom, sluit met hv in 1e st. [12 3st groep] 

Toer 4 (K2) 1l (telt niet als een s), v tussen 2 3st groepen (gelijk onder de 1l), *6st tussen volg 2 3st 

“Between de laboratories, warehouses, four separate public 
museums, the menagerie, the greenhouses, the acres of medicinal 
and decorative gardens in the Jardin des Plantes, and a dozen 
gates and pavilions, her father est imates there are twelve 
thousand locks in de entire museum complex.

(Vertaald door Eeffj e Bosch
Haar vader schat in dat er zich in de laboratoria, de magazijnen, de vier afzonderlijke openbare 
musea, de menagerie, de kassen, de vele hect aren kruiden- en decoratieve tuinen in de Jardin des 
Plantes, en het twaalft al hekken en paviljoenen van het gehele museumcomplex, twaalfduizend 
sloten bevinden.)

Anthony Doerr
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groepen (6st-schelp gemaakt), 1v tussen volg 2 3st groepen; herh vanaf * rondom, sla laatste v bij de 
laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [6 v, 6 6st-schelp]

Toer 5 (K4) St-v in een open na een 6st-schelp en vóór de v, *3l, 1v in de open na de v en vóór volg 6st-
schelp, 1RhstA rondom volg 6 st, 1v in volg open; herh vanaf * rondom, sla laatste v bij laatste herh over, 
sluit in 1e v, hecht af. [48 stn, 6 l-open]

Toer 6 (K1) St-v in het 2e RhstA van een 6st-schelp, 1v in volg 3 RhstA, *laatste RhstA en de volg v oversl, 
(5st-bobbel, 2l, 3dst-bobbel, 2l, 5st-bobbel) in l-open, volg (verstopte) v en volg RhstA oversl, 1v in volg 4 
RhstA; herh vanaf * rondom, sla laatste 4 v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [42 stn, 12 l-open]

Let op: vanaf Toer 7 kan het zijn dat je werk gaat golven. Maak je geen zorgen! Het zal weer plat gaan 
liggen na Hoofdstuk 1. 

Toer 7 (K2) Let op: Zorg ervoor dat je de 1e lus van het dst optrekt tot de hoogte van Toer 6, zodat hij niet 
naar beneden trekt. 
St-st in de 3e v van een zijkant, *1l, 1st in vorige v (gekruist st gemaakt), 1dst in overgeslagen v van Toer 5 
rechts van de bobbels waarbij je over Toer 6 haakt, 2st in 5st-bobbel, 4st in l-open, 2st in (verstopte) 3dst-
bobbel, 4st in volg l-open, 2st in laatste 5st-bobbel, 1dst in (verstopte) overgeslagen v van Toer 5 waarbij 
je over Toer 6 haakt, volg 2 v oversl (de 1e is verstopt door dst), 1st in volg v; herh vanaf * rondom, sla 
laatste st bij laatste herh over, sluit in 1e st van gekruist st, hecht af. [108 stn, 6 l-open] 

Toer 8 (K3) St-v in het dst links van een gekruist st, *(2l, volg s oversl, 1v in volg s) 7x,  sla volg dst en st 
van gekruist st over, hv in l-open van gekruist st, (4l, 1st, 4l, hv) in dezelfde open,  sla volg (verstopt) st van 
gekruist st over, 1v in volg dst; herh vanaf * rondom, sla laatste v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht 
af. [54 stn, 42 2l-open, 12 4l-open]  

Toer 9 (K1) St-st in 2e 2l-open na sluiting van toer, 1st in dezelfde 2l-open, (2st (=2st-paar) in volg 
2l-open) 4x (er is 1 2l-open over), *5st in volg 4l-open (=5st-schelp), 2l, 5st in volg 4l-open, volg 2l-open 
oversl, (2st in 2l-open) 5x; herh vanaf * rondom, sla laatste 5 2st-paren bij laatste herh over, sluit in 1e st, 
hecht af. [120 st (5 2st-paar per blaadje, 2 5st-schelpen tussen de blaadjes), 6 l-open]

Toer 10 (K4) St-st tussen de 5st-schelp en de 1e 2st-paar van volg blaadje, *1hst in tweede st van 2st-
paar, 1hst tussen de 2 2st-paren, (1v in tweede st van 2st-paar, 1v tussen 2st-paren) 2x, 1v in tweede st 
van 2st-paar (je hebt in totaal 5 v gehaakt), 1hst tussen de laatste 2 2st-paren, 1hst in laatste st voor volg 
5st-schelp, 1st tussen laatste 2st-paar en volg 5st-schelp, 1e (verstopte) st van 5st-schelp oversl, 1hst AL in 
volg 4 st, 1v in l-open, volg st oversl, 1hst AL in volg 4 st, 1st tussen de 5st-schelp en het 1e 2st-paar van 
het volg blaadje; herh vanaf * rondom, sla laatste st bij laatste herh over, sluit in 1e st. [120 stn]  

Toer 11 (K4) 3l in dezelfde s als sluiting van toer (telt als 1e st), 1st in volg 10 stn, *1hst in volg 4 stn, 1v 
in volg s, 1hst in volg 4 stn (eindigend in laatste hst AL voor de volg st), 1st in volg 11 stn; herh vanaf * tot 
laatste 9 stn, 1hst in volg 4 stn, 1v in volg s, 1hst in laatste 4 stn, sluit met naald, hecht af. [120 stn]

Toer 12 (K2) St-RhstA rondom dezelfde s als sluiting van toer, haak 1RhstA om elke s rondom, sluit in 1e

RhstA, hecht af. [120 stn] 

Let op: vanaf hier worden stekenaantallen aangegeven per zijkant. Hierin worden geen hoek open 
vermeld, tenzij anders aangegeven 

Toer 13 (K1) St-st in dezelfde s als sluiting van toer, 1st in volg 5 stn, *1hst in volg 3 stn, 1v in volg 11 stn, 
1hst in volg 3 stn, 1st in volg 6 stn, (1dst, 2l, 1dst) in volg s (1e hoek open gemaakt), 1st in volg 6 stn; herh 
vanaf * rondom, sla laatste 6 st bij laatste herh over, sluit met hv in 1e st. [31 stn]
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Toer 14 (K1) Hv in volg 2 stn, 4l (telt als 1e st en 1l), 1st in vorige s (haak hierbij over de 4l, = gekruist st), 
*1st in volg 2 stn, 1hst in volg 4 stn, 1v in volg 11 stn (de 1e en laatste v vallen in de 1e en laatste v van Toer 
13), 1hst in volg 4 stn, 1st in volg 2 stn, volg s oversl, 1st in volg s, 1l, 1st in overgeslagen s (=gekruist st), 
1l, volg 2 stn oversl, (4st-bobbel, 2l, 4st-bobbel, 2l, 4st-bobbel) in hoek open, 1l, volg 3 stn oversl (1e is 
verstopt), 1st in volg s, 1l, 1st in overgeslagen s (=gekruist st); herh vanaf * rondom, sla laatst gekruist st bij 
laatste herh over, sluit in 3e l van 4l, hecht af. [29 stn, 4 l-open] 

Toer 15 (K5) St-st in de 1e s na het gekruist st links van de hoek, 1st in volg st, *1hst in volg 19 stn, 1st 
in volg 2 stn (eindig in het laatste st voor volg gekruist st), 1l, gekruist st oversl, 1dst in overgeslagen st 
van Toer 13 (haak over de l-open tussen het gekruiste st en de 1e 4st-bobbel), 3st in l-open tussen het 
gekruiste st en 1e 4st-bobbel, 3st in volg l-open, 2l (=hoek open), 3st in volg l-open, 3st in l-open tussen 
de laatste 4st-bobbel en het gekruist st (je hebt 4 3st groepen gemaakt), 1dst in overgeslagen st van Toer 
13 (haak over de l-open waar je net 3st in gehaakt hebt), 1l, gekruist st oversl, 1st in volg 2 stn; herh vanaf 
* rondom , sla laatste 2 st bij laatste herh over, sluit in eerst st, hecht af. [37 stn, 2 l-open] 

Toer 16 (K7) St-hst in een hoek open, (1hst, 2l, 2hst) in dezelfde open, *1RhstA om volg 6 stn, 1v in volg 
s, popcorn s in 1l-open van gekruist st van Toer 14 (gehaakt vóór de rest van je werk), 1v in volg 23 stn, 
popcorn s in l-open van gekruist st van Toer 14, 1v in volg s, 1RhstA om volg 6 stn, (2hst, 2l, 2hst) in hoek 
open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit met hv in 1e hst. [43 stn] 

Toer 17 (K7) Let op: 1e s na elke popcorn s is verstopt en lastig om in te haken. 
Haak hv in hoek open, 2l (telt als 1e hst), (1hst, 2l, 2hst) in dezelfde open, *eerst (verstopte) hst oversl, 1hst 
in volg 8 stn, popcorn s oversl, 1hst in volg 23 stn, popcorn s oversl, 1hst in volg 9 stn, (2hst, 2l, 2hst) in 
hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies van laatste herh over, sluit in 2e l van 2l, haal 
lange lus op en laat deze hangen om later weer op te pakken. [44 stn]

Toer 17a (K6) Let op: we gaan nu de heggen maken in de hoeken. Haak de heggen vóór de rest van je 
werk langs door Toer 16 en 17 naar achteren te drukken.
St-v in de bovenkant van een popcorn s rechts van de hoek, 2st in 1e s van 3st groep van Toer 15, 3dst 
in volg s, 2st in laatste s, 1v tussen de 2 3st groepen, 2st in volg s (verstopt door net gemaakte v), 3dst in 
volg s, 2st in laatste s, 2l, 2st in 1e s van volg 3st groep (verstopt door de hoeksteken van Toer 16), 3dst in 
volg s, 2st in laatste s, 1v tussen 2 3st groepen, 2st in volg s (verstopt door net gemaakte v), 3dst in volg s, 
2st in laatste s van laatste 3st groep, 1v in de bovenkant van de 2e popcorn s, hecht af.
Herh deze stappen voor de andere 3 hoeken en werk je eindjes weg door de achterkant van Toer 16 
voordat je doorgaat naar Toer 18. [32 stn, 1 2l]

Toer 18 (K7) Let op: als je een s door Toer 17 en 17a moet haken, kan het lastig te zien zijn waar je daarna 
in moet haken. Kijk dan aan de achterkant van je werk.  
Pak de lus van Toer 17 op, haak hv in hoek open, 2l (telt niet als een s), *(2st, 2l, 2st) in de 2l van de heg 
EN de hoek open van Toer 17, 1e (verstopt) hst van Toer 17 oversl, 1st in volg 5 stn, haak 1st waarbij je 
door de volg v van de heg EN volg s van Toer 17 haakt, 1st in volg 4 stn, haak 1st waarbij je door de 
laatste v van de heg EN volg s van Toer 17 haakt, 1hst in volg 21 stn, haak 1st waarbij je door de 1e v van 
de 2e heg EN volg s van Toer 17 haakt, 1st in volg 4 stn, haak 1st waarbij je door de volg v van de heg EN 
volg s van Toer 17 haakt, 1st in volg 5 stn; herh vanaf * rondom, sluit met naald, hecht af. [47 stn] 
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