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Deel 2Deel 2
Galerie d'Entomologie

Informatie
In dit hoofdstuk bezoeken we de Entomologie afdeling. We maken van ons 4kant een achthoek. Om 
dit te doen, wordt er eerst afzonderlijk aan de 4 zijkanten gehaakt waardoor 4 extra hoeken met bijen 
worden gevormd. Als je Toer 20-24 haakt, werk de eindjes dan pas weg na Toer 24, want dat maakt het 
makkelijker om de lus van de 1e en laatste stn te herkennen.

Let op: stekenaantallen worden nog steeds per zijkant aangegeven.

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/9ZawewBP__s
Linkshandige video in het Nederlands
https://youtu.be/R4o7DMwqI4I
Rechtshandige video in het Engels met UK terminologie
https://youtu.be/2281dMzFuLE
Linkshandige video in het Engels met UK terminologie
https://youtu.be/5GboWQBtq_g

Inst ruct ies
Toer 19 (K1) Let op: vergeet niet de 1e 2l van Toer 18 over te slaan. St-hst in een hoek open, (2l, 1hst) in 
dezelfde hoek open, *1RhstA om elke s tot volg hoek open, [1hst, 2l, 1hst] in volg hoek open; herh vanaf 
* rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in eerst hst, hecht af. [49 stn]

“ There are carpenters’ shops, taxidermist s’ st udios, acres of 
shelves and sp ecimen drawers, whole museums within the 
museum.
(…  )
Entomology smells like mothballs and oil; a preservative that, Dr. 
Geffard explains, is called naphthalene. 

(Vertaald door Eeffj e Bosch
Er zijn timmerwerkplaatsen, taxidermist enateliers, hect aren vol planken en kleine laatjes, hele 
musea binnen het museum.
(…  )
Entomologie ruikt naar mottenballen en olie en een conserveringsmiddel dat, legt dr Geffard uit, 
naft aleen heet.)

Anthony Doerr



Patroon copyright © Scheepjes.nl Pagina 3

Toer 20 (K4) St-v in 19e s vanaf hoek open aan een zijkant (vergeet niet het 1e verstopte hst van de hoek 
mee te tellen), 1hst in volg 2 stn, 1l, volg s oversl, 1st in volg 2 stn, 1l, 6st-bobbel in volg s, 2l (PM in 1e l), 
1st in volg 2 stn, 1l, volg s oversl, 1hst in volg 2 stn, 1v in volg s. Hecht af.
Herh Toer 20 voor de andere 3 zijkanten. [11 stn (incl 1 6st-bobbel), 4 l-open] 

Toer 21 (K1) Let op: je haakt de 6ddst smh voor de rest van je werk langs. Start in Toer 19 2 stn vóór de 1e

s van Toer 20; st-v, 1v in volg s, 1v in volg 3 stn van Toer 20, 1v in 1l-open, 1v in volg 2 stn (1e is verstopt), 
1v in 1l-open, haak de 1e helft van de 6ddst smh in de 1e overgeslagen s van Toer 19, haak de 2e helft van 
de 6ddst smh in de 2e overgeslagen s van Toer 19, 1v in 2l-open, 1v in volg 2 stn, 1v in 1l-open, 1v in volg 
3 stn (1e is verstopt), 1v in volg 2 stn van Toer 19. Hecht af. Herh Toer 21 voor de andere 3 zijkanten. [19 
stn (incl 1 6ddst smh)]

Toer 22 (K4) Start in Toer 19 2 stn vóór de 1e v van Toer 21; st-v, 1v in volg s, 1v in volg 9 stn van Toer 21, 
1l, 6st-bobbel in gemarkeerde l van Toer 20 (haak daarbij over de 6ddst smh), 2l, 1v in volg 9 stn (1e s is 
verstopt door de bobbel), 1v in volg 2 stn van Toer 19. Hecht af, verwijder markeerder. Herh Toer 22 voor 
de andere 3 zijkanten. [23 stn (incl 1 6st-bobbel), 2 l-open] 

Toer 23 (K1) Start in Toer 19 8 stn vóór de 1e s van Toer 22; st-v, 1v in volg 2 stn, 1hst in volg 3 stn, 1st in 
volg 2 stn, 1hst in 1e 2 stn van Toer 22, 1v in volg 9 stn, 1v in l-open, 3l, 6st-bobbel oversl, 1v in l-open, 1v 
in volg 9 stn (1e is verstopt), 1hst in volg 2 stn, 1st in volg 2 stn van Toer 19, 1hst in volg 3 stn, 1v in volg 3 
stn (er zijn nog 6 stn over vóór hoek open). Hecht af. Herh Toer 23 voor de andere 3 zijkanten. [40 stn, 1 
l-open] 

Toer 24 (K1) Start in Toer 19 4 stn vóór de 1e s van Toer 23; st-v, *1v in volg 2 stn, 1hst in volg s, 1hst in 
volg 5 stn van Toer 23, 1st in volg 15 stn, (1dst, 2l, 1dst) in l-open, 1e (verstopte) s na l-open oversl, 1st 
in volg 14 stn, 1hst in volg 5 stn, 1hst in volg s van Toer 19, 1v in volg 3 stn, 5l, keer je werk 90 graden, 
haak 1v in Toer 19 4 stn vóór de 1e s van Toer 23 aan de volg zijkant; herh vanaf * rondom, sla laatste v 
bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. Werk alle eindjes weg, waarbij je de stn goed aantrekt en de 
eindjes door de daarboven gelegen toer wegwerkt, om gaatjes tussen toeren te voorkomen. [49 stn, 1 
5l-open]

Let op: 
◌ Vanaf Toer 25 worden de stn per zijkant van de achthoek aangegeven i.p.v. het 4kant. Wanneer je de 

achthoek haakt, start je ALTIJD nabij de hoek open boven de heggen van het 4kant en NIET de hoek 
boven de bij. 

◌ Het patr voor de zijkanten van de achthoek is niet altijd symmetrisch. 
◌ Als de reliëfstn aan het trekken zijn, probeer de 1e lus van de s iets hoger op te trekken. 

Toer 25 (K4) Start in Toer 19 1 s vóór de 1e s van Toer 24 (haak daarbij over de 5l-open); st-v, *1hst in 
1e s van Toer 24, (1l, volg s oversl, 1hst in volg s) 12x, (1hst, 2l, 1hst) in l-open, 1hst in 1e (verstopte) s na 
l-open, (1l, volg s oversl, 1hst in volg s) 11x, 1l, volg s oversl, 1v in volg s van Toer 19 (haak daarbij over 
de 5l-open), 3l, keer je werk 90 graden, 1v in Toer 19 1 s vóór de 1e s van Toer 24 (haak daarbij over de 
5l-open); herh vanaf * rondom, sla laatste v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. 
Stekenaantal rechts van de bij: 15 stn, 12 l-open 
Stekenaantal links van de bij: 14 stn, 12 l-open

Toer 26 (K1) St-hst in hoek open van Toer 19 (haak rechts van de bij en over de 5l-open en 3l-open van 
Toer 24 en 25), (2l, 1hst) in dezelfde hoek open, 
Haak rechts van de bij;  

*1e (verstopte) s van Toer 19 EN volg s van Toer 25 oversl, 1hst in volg s, (2hst 
in l-open) 12x, volg (verstopte) s oversl, 1hst in volg s, (1hst, 2l, 1hst) in l-open 
boven de bij,

Haak links van de bij;  
1e (verstopte) s na l-open oversl, 1hst in volg s, (2hst in l-open) 12x, 1hst in 
volg (verstopte) s, (1hst, 2l, 1hst) in hoek open van Toer 19 (haak over de 
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5l-open en 3l-open van Toer 24 en 25); herh vanaf * rondom, sla laatste hoek 
instructies bij laatste herh over, sluit in 1e hst, hecht af. [28 stn]

Let op: 
◌ We gaan in de volgende toeren vlinders vormen. Eén per zijkant, dus 8 in totaal.
◌ Let goed op wanneer je niet en wanneer je wél een s overslaat. 

Plaats markeerders: plaats 4 markeerders in Toer 24 aan elke zijkant (16 in totaal): 1 in de 4e overgeslagen 
s vanaf de hoek boven de heg, 1 in de 4e overgeslagen s na laatste markeerder, 1 in de 5e overgeslagen s 
na de l-open boven de bij), 1 in de 4e overgeslagen s na de laatste markeerder. 

Toer 27 (K2) St-hst in dezelfde s als sluiting van toer,   
Haak rechts van de bij; 

*(1hst, 2l, 1hst) in hoek open, 1e (verstopte) s oversl, 1hst in volg s, 1RdstV om 
de hoek s van Toer 19, volg s oversl, 1hst in volg 10 stn, 2l, hv in volg s, (3l, 
5st) in dezelfde s (=5st groep), 2l, 1RstV om de staander van dezelfde s waar 
je net 5 st in hebt gehaakt, 2l, (5st, 3l, hv) in volg (verstopte) s, 2l, 1hst in volg 
11 stn, 1RdstV om het dst van Toer 24, volg s oversl, 1hst in volg s, (1hst, 2l, 
1hst] in hoek open (boven de bij), 

Haak links van de bij;  
1e (verstopte) s oversl, 1hst in volg s, 1RdstV om het dst van Toer 24, volg s 
oversl, 1hst in volg 12 stn, 2l, hv in volg s, (3l, 5st) in dezelfde s, 2l, 1RstV om 
de staander van dezelfde s waar je net 5st in hebt gehaakt, 2l, (5st, 3l, hv) in 
volg (verstopte) s, 2l, 1hst in volg 9 stn, 1RdstV om de hoek s van Toer 19, 
volg s oversl, 1hst in volg s;

herh vanaf * rondom, sla laatste hst bij laatste herh over, sluit in 1e hst, hecht af. [38 stn (incl 2 5st 
groepen), 2 2l-open (tussen vlindervleugels)] 

Toer 27a (K3) Let op: Als je een hv maakt, steek de naald in van voor naar achter en zorg ervoor dat je 
de l niet draait. Start met schuifl us op je haaknaald, haak een hv in 1e rechts gemarkeerde s van Toer 24 
aan een zijkant, 3l, *1v in volg s van 5st groep, 1hst in volg s, 1st in volg s, 1hst in volg s, 1v in volg s (je 
hebt in alle stn van de 5st groep gehaakt) 5l; herh vanaf * nog 1x, maar haak een 3l i.p.v. 5l aan het einde, 
hv in 2e gemarkeerde s van Toer 24, hecht af, trek garen naar de AK van je werk om de eindjes weg te 
werken. Herh instructies voor de andere 7 zijkanten en verwijder alle markeerders. [10 stn, 1 5l-open, 2 3l 
kettingen]

Toer 28 (K2) Let op: als je de 5st groepen maakt haak je IN de 2l-open van Toer 27 en OVER de 5l van 
Toer 27a. 
St-st in dezelfde s als sluiting van Toer 27, 1st in volg s, 
Haak rechts van de bij;

*(1st, 2l, 1st) in hoek open, 1e (verstopte) s oversl, 1st in volg 11 stn, 
laatste s oversl, (5st, 3l, hv) in volg 2l-open van Toer 27 rechts van het RstV 
(=5st groep), (hv, 3l, 5st) in volg 2l-open van Toer 27 links van het RstV, 1e

(verstopte) s na de vlinder oversl, 1st in volg 13 stn (de 11de valt in het 
RdstV), (1st, 2l, 1st) in volg hoek open (boven de bij), 

Haak links van de bij;
1e (verstopte) s oversl, 1st in volg 13 stn, laatste s oversl, (5st, 3l, hv) in 
2l-open van Toer 27, (hv, 3l, 5st) in volg 2l-open van Toer 27, 1e (verstopte) s 
na de vlinder oversl, 1st in volg 11 stn (de 9de s valt in het RdstV); herh vanaf 
* rondom, sla laatste 2 st bij de laatste herh over, sluit in 1e s, hecht af. [38 stn 
(incl 2 5st groep)] 
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Toer 29 (K5) Let op: je slaat alleen de 1e s na de hoek open boven de bij over. St-st in 1e s na sluiting van 
toer, 1st in volg s, 
Haak rechts van de bij;

*(1st, 2l, 1st) in hoek open, 1st in volg 4 stn (1e is verstopt), 1RdstV om RdstV 
van Toer 27, volg s oversl, 1st in volg 7 stn, 4l, 1RstV om RstV van Toer 27, 4l, 
1e s na 5st groep oversl, 1st in volg 8 stn, 1RdstV om RdstV van Toer 27, volg 
s oversl, 1st in volg 4 stn, (1st, 2l, 1st) in volg hoek open (boven de bij),

Haak links van de bij;
1e verstopt s oversl, 1st in volg 4 stn, 1RdstV om volg RdstV, volg s oversl, 1st 
in volg 8 stn, 4l, 1RstV om RstV van Toer 27, 4l, 5st groep oversl, 1st in volg 7 
stn, 1RdstV om RdstV van Toer 27, volg s oversl, 1st in volg 4 stn; herh vanaf * 
rondom, sla laatste 2 st bij laatste herh over, sluit in 1e st, hecht af, druk alle 4 
l achter de vlindervleugels. [28 stn, 2 4l-open]

Toer 30 (K3) Let op: Je slaat alleen de 1e s na de hoek open boven de bij over. St-st in dezelfde s als 
sluiting van toer, 1st in volg 2 stn,
Haak rechts van de bij;

*(1st, 2l, 1st) in hoek open, 1st in volg 6 stn (1e is verstopt), (1l, volg s oversl, 
1st in volg s) 3x, 1l, laatste s voor vlinder oversl, 5st smh over 5st groep van 
Toer 28, 4l, 1v in RstV, 4l, 5st smh over 5st groep van Toer 28, 2l, volg 2 stn 
oversl, (1st in volg s, 1l, volg s oversl) 3x, 1st in volg 6 stn, (1st, 2l, 1st) in hoek 
open (boven de bij), 

Haak links van de bij;
1e verstopte s oversl, 1st in volg 6 stn, (1l, volg s oversl, 1st in volg s) 3x, 1l, 
laatste s voor vlinder oversl, 5st smh over 5st groep, 4l, 1v in RstV, 4l, 5st smh 
over 5st groep, 2l, 1e s na vlinder oversl, (1st in volg s, 1l, volg s oversl) 3x, 
1st in volg 6 stn; herh vanaf * rondom, sla laatste 3 st bij de laatste herh over, 
sluit in 1e st, hecht af. [23 stn (incl 2 x 5st smh), 10 l-open]

Toer 31 (K5) Let op: Je slaat alleen de stn over na de hoek open boven de heggen. St-v in dezelfde s als 
sluiting van toer, 1v in volg 3 stn,
Haak rechts van de bij;

*(1v, 2l, 1v) in hoek open, 1e verstopte s oversl, 1v in volg 6 stn, 1v in l-open, 
1RdstV om RdstV van Toer 29, volg s oversl, 2v in volg 3 1l-open, 2l, 1RstV om 
RstV van Toer 29, 1l, 1RstV om hetzelfde RstV, 2l, 2v in volg 3 l-open, 1RdstV 
om RdstV van Toer 29, volg l-open oversl, 1v in volg 7 stn, (1v, 2l, 1 v) in volg 
hoek open (boven de bij), 

Haak links van de bij;
1v in volg 7 stn, 1RdstV om RdstV van Toer 29, volg l-open EN st oversl, 2v in 
volg 3 l-open, 2l, 1RstV om RstV van Toer 29, 1l, 1RstV om hetzelfde RstV van 
Toer 29, 2l, 2v in volg 3 l-open, 1RdstV om RdstV van Toer 29, volg l-open 
oversl, 1v in volg 7 stn; herh vanaf * rondom, sla laatste 4 v bij laatste herh 
over, sluit in 1e v, hecht af. [32 stn, 3 l-open]

Toer 31a (K5) Tip: Voor een mooie bolle Franse knoop, steek je je naald vlak naast (maar niet exact in 
hetzelfde gaatje) het 1e gaatje en trek je de draad voorzichtig aan.  
Maak een Franse knoop op de volgende 4 plekken: het midden van het middelste st van 5st smh van de 
bovenste vleugels en het laagste hst gemaakt in Toer 27a van de onderste vleugels.
Hoe maak je een Franse knoop: rijg een draad van ongeveer 50cm door je maasnaald en hecht de 
draad aan in de AK van je werk door een paar keer heen en weer te gaan. Steek je naald in van achter 
naar voren en trek het garen naar de voorkant. Plaats de punt van je naald voor je garen en tegen de 
onderkant van het garen. Wikkel het garen 2x om de naald en steek je naald weer in je werk van voor 
naar achteren, waarbij je ervoor zorgt dat het garen strak om de naald blijft gewikkeld, en trek het garen 
naar de AK van je werk. Je Franse knoop is af. Leid het garen door de AK van je werk naar de volgende 
vleugel en herh de instructies voor de andere 3 vleugels. Hecht af. Herh de instructies voor de andere 7 
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vlinders. 

Toer 32 (K2) St-v in dezelfde s als sluiting van Toer 31, 1v in volg 4 stn, *(1v, 2l, 1v) in hoek open, 1e

(verstopte) s oversl, 1v in volg 14 stn, 2v in l-open, 1v in l-open, 2v in l-open, 1e v na l-open oversl, 1v in 
volg 14 stn; herh vanaf * rondom, sla laatste 5 v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht NIET af. [35 stn]

Toer 33 (K2) 1l (telt niet als een s hier en verder), 1v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v in volg 5 stn, 
 *(1v, 2l, 1v) in hoek open, 1e (verstopte) s oversl, 1v in volg 11 stn, 1RdstV om RdstV van Toer 31, volg 
s oversl, 1v in volg 10 stn, 1RdstV om RdstV van Toer 31, volg s oversl, 1v in volg 11 stn; herh vanaf * 
rondom, sla laatste 6 v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [36 stn] 

Toer 34 (K1) Let op: Het 6de hst valt in het 1e RdstV. 
St-hst in hoek open dichtbij sluiting van toer, 2l, 1hst in dezelfde open, *1l, 1e (verstopte) s EN volg s 
oversl, 1hst in volg s, (1l, volg s oversl, 1hst in volg s) 16x, 1l, laatste s oversl, (1hst, 2l, 1hst) in hoek open; 
herh vanaf * rondom, sla de laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 1e hst, haak hv naar hoek 
open, hecht NIET af. [19 stn, 18 l-open]  

Toer 35 (K1) 1l, *(2v, 2l, 2v) in hoek open, 2v in volg 7 l-open, 1v in volg l-open, 1RdstV om RdstV van 
Toer 33, 2v in volg 2 l-open (let op dat je start in de correcte l-open, het is erg makkelijk om fout te gaan 
en de 1e 2v in dezelfde open als de 1v te maken), 1RdstV om RdstV van Toer 33, 1v in volg l-open, 2v in 
volg 7 l-open; herh vanaf * rondom, sluit in 1e v, hecht af. [40 stn] 

Toer 36 (K2) St-v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v in volg s, *(1v, 2l, 1v) in hoek open, 1e (verstopte) s 
oversl, 1v in volg 19 stn, 2RdstV smh over 2 RdstV van Toer 35, volg s oversl, 1v in volg 19 stn; herh vanaf * 
rondom, sla laatste 2 v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [41 stn (incl 1 2RdstV smh)]  

Toer 37 (K3) St-v in 1e s na sluiting van toer, 1v in volg s, *puff s in hoek open, 1e (verstopte) s oversl, 1v in 
volg 4 stn, (puff s in volg s, 1v in volg 5 stn) 2x, puff s in volg s, 1v in volg 6 stn, (puff s in volg s, 1v in volg 5 
stn) 2x, puff s in volg s, 1v in volg 4 stn; herh vanaf * rondom, sla laatste 2 v bij laatste herh over, sluit in 1e

v, hecht af. [40 stn (exclusief de puff s in de hoek open)] 

Toer 38 (K2) Let op: verwar de 1l van de puff s niet met een v. St-v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v 
in volg s, *2v in de open tussen de v en volg puff s, 2l, 2v in de open tussen puff s en volg v, 1v in volg 18 
stn (1e is verstopt), 1hst in volg 4 stn, 1v in volg 18 stn; herh vanaf * rondom, sla laatste 2 v bij laatste herh 
over, sluit in 1e v, hecht af. [44 stn]
  
Afmetingen Stone Washed/River Washed versie: 56 cm gemeten over je werk van punt naar punt.  
Afmetingen Colour Crafter versie: 59 cm gemeten over je werk van punt naar punt.


