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Deel 3Deel 3
Galerie de Botanique

Informatie
In dit hoofdstuk bezoeken we de Galerie de Botanique. We maken een botanisch stekenpatroon en 
maken van de achthoek weer een cirkel. Let goed op waar je de toer start en eindigt, dit moet hetzelfde 
zijn als het patroon beschrijft. Plaats een markeerder om je hiermee te helpen. 

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/uWdABSDDaqQ
Linkshandige video in het Nederlands
https://youtu.be/RCfwBX8MqzU
Rechtshandige video in het Engels met UK terminologie
https://youtu.be/aO0J3RbyRCY
Linkshandige video in het Engels met UK terminologie
https://youtu.be/g-CST1zQic8

Inst ruct ies
Toer 39 (K1)
Let op: 
◌ Hecht nieuw garen aan waar de punt van de achthoek boven de bij zit, dus NIET boven de punt van het 

vierkant. 

“ Narrow corridors open to immense libraries; glass doors give way 
to hothouses overfl owing with smells van humus, wet newsp aper, 
and lobelia.
(…  )
…they fl ip through two-hundred-year-old herbarium sheets 
bedecked with orchids and daisies and herbs. Botany smells like 
glue and blotter paper and pressed fl owers.

(Vertaald door Eeffj e Bosch
Nauwe gangetjes monden uit in enorme bibliotheken; glazen deuren wijken voor broeikassen die 
bol st aan van de geur van humus, natte krant en lobelia.
(…  )
 … ze bladeren door tweehonderd jaar oude herbariumpagina's, opgesierd met orchideeën, 
margrieten en kruiden.
(…  )
Plantkunde ruikt naar lijm, vloeipapier en geperst e bloemen.)

Anthony Doerr
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◌ De 1e v na 2l-open is verstopt, dus let goed op waar je moet starten. 
◌ De lange lossenkettingen om zijkanten te overbruggen worden niet in de stekenaantallen aangegeven.

St-v in 7e s na 2l-open, *1v in volg 2 stn, 1hst in volg 3 stn, 1st in volg 21 stn, 1hst in volg 3 stn, 1v in volg 
3 stn (er zijn nog 5 stn over), 10l, keer je werk 90 graden, 1e 6 v na volg 2l-open oversl, 1v in volg s; herh 
vanaf * rondom, sla laatste v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. Druk alle 10 l naar AK. [33 stn] 

Let op: 
◌ De stn gemaakt in Toer 40-44 zijn expres niet symmetrisch.  
◌ Elke v die je maakt in Toer 38 aan begin en eind van zijkanten dien je goed aan te trekken, zodat je een 

mooie vorm behoudt.

Toer 40 (K1)  
St-v in de s van Toer 38 vóór de 1e v van Toer 39 (haak OVER de 10 l van Toer 39), *1v in volg 3 stn van 
Toer 39, 1hst in volg 3 stn, 1st in volg 10 stn, 3l, volg 2 stn oversl, 1st in volg 9 stn, 1hst in volg 3 stn, 1v in 
volg 3 stn, 1v in volg s van Toer 38 (haak OVER de 10 l van Toer 39), 8l, keer je werk 90 graden, 1v in de s 
van Toer 38 vóór de volg v van Toer 39 (haak OVER de 10 l van Toer 39); herh vanaf * rondom, sla laatste v 
bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. Druk alle 8 l naar AK. [33 stn, 1 l-open]

Toer 41 (K5)
Let op: in deze toer haak je NIET over de lossenkettingen van de vorige toeren, om onnodige verdikking in 
de hoeken te voorkomen. 
St-v in de s van Toer 38 vóór de 1e v van Toer 40, *1v in volg 4 stn van Toer 40, 1hst in volg 3 stn, 1st in 
volg 8 stn, 3l, volg 2 stn oversl, 3v in l-open, 3l, volg 2 stn oversl, 1st in volg 7 stn, 1hst in volg 3 stn, 1v in 
volg 4 stn, 1v in volg s van Toer 38, 6l, keer je werk 90 graden, 1v in de s van Toer 38 vóór de volg v van 
Toer 40; herh vanaf * rondom, sla laatste v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. Druk alle 6 l naar AK. 
[34 stn, 2 l-open]

Toer 42 (K2) 
St-v in de s van Toer 38 vóór de 1e v van Toer 41 (haak OVER de lossenkettingen van Toer 39, 40 EN 41), 
*1v in volg 5 stn van Toer 41 (1e v is lastig in te haken), 1hst in volg 3 stn, 1st in volg 6 stn, 3l, volg 2 stn 
oversl, 2st in l-open, 1st in volg s, 6st-bobbel (druk bobbel naar GK met je vinger), 1l, 1st in volg s, 2st in 
l-open, 3l, volg 2 stn oversl, 1st in volg 5 stn, 1hst in volg 3 stn, 1v in volg 5 stn, 1v in de volg s van Toer 38 
(haak OVER de lossenkettingen van Toer 39, 40 EN 41), 5l, keer je werk 90 graden, 1v in de s van Toer 38 
vóór de volg v van Toer 41 (haak OVER de lossenkettingen van Toer 39, 40 EN 41); herh vanaf * rondom, 
sla laatste v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [36 stn (inclusief 1 6st-bobbel), 3 l-open]  

Toer 43 (K4)
Let op: de 1 l na de 6st-bobbel wordt overgeslagen, verwar deze niet met de s van de bobbel. In deze 
Toer haak je NIET over de lossenkettingen van de vorige toeren.
St-v in de s van Toer 38 vóór de 1e v van Toer 42, *1v in volg 6 stn van Toer 42, 1hst in volg 3 stn, 1st in 
volg 6 stn, 2st in l-open, 3l, volg 2 stn oversl, 1v in volg s, 1v in 6st-bobbel, 1v in volg s, 3l, volg 2 stn 
oversl, 2st in l-open, 1st in volg 5 stn, 1hst in volg 3 stn, 1v in volg 6 stn, 1v in de volg s van Toer 38, 4l, 
keer je werk 90 graden, 1v in de s van Toer 38 vóór de volg v van Toer 42; herh vanaf * rondom, sla laatste 
v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [38 stn, 2 l-open]

Toer 44 (K4)
Let op: na deze toer heb je nog 1 ongehaakte v na de 2l-open van Toer 38.  
St-v in de s van Toer 38 vóór de 1e v van Toer 43 (haak NIET over de lossenkettingen), *1v in volg 7 stn van 
Toer 43, 1hst in volg 3 stn, 1st in volg 8 stn, 2st in l-open, 1st in volg s, 2l, volg s oversl, 1st in volg s, 2st 
in l-open, 1st in volg 7 stn, 1hst in volg 3 stn, 1v in volg 7 stn, 1v in volg s van Toer 38 (haak NIET over de 
lossenkettingen), 3l, keer je werk 90 graden, 1v in de s van Toer 38 vóór de volg v van Toer 43; herh vanaf 
* rondom, sla laatste v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [43 stn, 1 l-open] 
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Let op: stekenaantallen worden vanaf nu voor de hele toer gegeven. Er zijn geen zijkanten meer. 

Toer 45 (K4)
St-st in dezelfde s als sluiting van toer, *1st in volg 7 stn, 1hst in volg 3 stn, 1v in volg 10 stn, 2v in volg s, 
2v in l-open, 2v in volg s, 1v in volg 9 stn, 1hst in volg 3 stn, 1st in volg 8 stn, 3st in 2l-open van Toer 38 
(haak OVER de 4 l en 3 l van Toer 43 en 44), 1st in volg v van Toer 44; herh vanaf * rondom, sla laatste st 
bij laatste herh over, sluit in 1e st, hecht af. [400 stn] 

Toer 46 (K1)
St-st in dezelfde s als sluiting van toer, 3st in dezelfde s, *1l, volg 3 stn oversl, 4st in volg s (=4st groep); 
herh vanaf * rondom, sla laatste 4st groep bij laatste herh over, sluit in 1e st, hecht af. [100 4st groepen, 
100 l-open]

Toer 47 (K5)
St-st in l-open vóór sluiting van toer, 4st in dezelfde open, *(4st in volg l-open) 12x, 5st in volg l-open, (4st 
in volg l-open) 11x, 5st in volg l-open; herh vanaf * rondom, sla laatste 5st bij laatste herh over, sluit met 
naald, hecht af. [408 stn]

Toer 48 (K7) 
St-RvA in dezelfde s als sluiting van toer (1e st van 5st groep), 1RvA in elke s rondom, sluit in 1e RvA, hecht 
af. [408 stn] 
Let op: 
◌ Kijk in de Tips & Tricks voor de omschrijving van de stn hieronder.  
◌ Let goed op waar je de toer begint en eindigt. Plaats een markeerder om je te helpen.  
◌ Je maakt 24 blaadjes in dit deel. 
◌ Vanaf hier tot aan Toer 62 kan je ervoor kiezen om K8 en K6 mee omhoog te nemen zonder af te 

hechten. Sluit dan de toer met een hv en trek een lus op om deze later weer op te pakken. Als je dit 
doet, zorg er dan voor dat je werk niet gaat trekken.  

Toer 49 (K8)
St-hst in dezelfde s als sluiting van toer, 1hst in volg 15 stn, 2l, volg s oversl, *1hst in volg 16 stn, 2l, volg s 
oversl; herh vanaf * rondom, sluit in 1e hst, hecht af. [384 stn, 24 l-open] 

Toer 50 (K6)
Let op: als je de st maakt in de overgeslagen s van Toer 48, zorg er dan voor dat je je werk naar AK vouwt, 
zodat je het st vóór de rest van je werk haakt. 
St-v in 5e s na sluiting van toer, *1v in volg s, 2v in volg s, 1v in volg 6 stn (je eindigt 2 stn vóór l-open), 
1st in overgeslagen v van Toer 48, volg s oversl, 1v in volg s, 1st in dezelfde overgeslagen v van Toer 48, 
l-open oversl, 1v in volg s, 1st in dezelfde overgeslagen v van Toer 48, volg s oversl, 1v in volg 4 stn; herh 
vanaf * rondom, sla laatste v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [432 stn]

Toer 51 (K8) 
St-v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v in elke s rondom, sluit in 1e v, hecht af. [432 stn]

Let op: 
◌ Als je de reliëfstn haakt, trek de 1e lus dan hoog genoeg op zodat de stn niet naar beneden trekken. 
◌ Alle reliëfstn worden vóór de rest van je werk gehaakt, tenzij anders aangegeven.  

Toer 52 (K6)
St-v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v in volg 8 stn, *1Rst-dstV smh om 1e en middelste st van Toer 50, 
volg s oversl, 1v in volg 2 stn, 1RstV om middelste st van Toer 50, volg s oversl, 1v in volg 2 stn, 1Rdst-
stV smh om middelste en laatste st van Toer 50, volg s oversl, 1v in volg 11 stn; herh vanaf * rondom, sla 
laatste 9 v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [432 stn]

Toer 53 (K8)  
St-v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v in volg 2 stn, *2v in volg s, 1v in volg 17 stn; herh vanaf * 
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rondom, sla laatste 3 v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [456 stn]

Toer 54 (K6) 
St-v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v in volg 9 stn, *1RdstV om st van Rst-dstV smh, volg s oversl, 1v in 
volg 3 stn, 1RstV om RstV van Toer 52, volg s oversl, 1v in volg 3 stn, 1RdstV om st van Rdst-stV smh, volg 
s oversl, 1v in volg 10 stn; herh vanaf * rondom, sla laatste 10 v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. 
[456 stn]

Toer 55 (K8)
St-v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v in elke s rondom, sluit in 1e v, hecht af. [456 stn] 

Toer 56 (K6) 
St-v in 1e s na sluiting van toer, 1v in volg 9 stn (eindig in v gemaakt in RsV), *1Rst-dstV smh om 1e en 
middelste RsV van Toer 54, volg s oversl, 1v in volg 3 stn, 1RstV om middelste RstV van Toer 54, volg s 
oversl, 1v in volg 3 stn, 1Rdst-stV smh om middelste en laatste RsV van Toer 54, volg s oversl, 1v in volg 10 
stn; herh vanaf * rondom, sla laatste 10 v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [456 stn]

Toer 57 (K8)  
Let op: de 5e v valt in de 1e reliëfs, de 9e valt in de 2e en de 13e in de laatste reliëfs.  
St-v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v in volg 4 stn, 2v in volg s, *1v in volg 18 stn, 2v in volg s; herh 
vanaf * rondom, sla laatste 5 v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [480 stn] 

Toer 58 (K6) 
Let op: de 7e v valt in de 2e v van de meerdering gemaakt in Toer 57.
St-v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v in volg 12 stn, *1RdstV om st van het Rst-dstV smh van Toer 56, 
volg s oversl, 1v in volg 2 stn, 1RstV om RstV van Toer 56, volg s oversl, 1v in volg 2 stn, 1RdstV om st van 
Rdst-stV smh van Toer 56, volg s oversl, 1v in volg 13 stn; herh vanaf * rondom, sla laatste 13 v bij laatste 
herh over, sluit in 1e v, hecht af. [480 stn] 

Toer 59 (K8) 
St-v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v in elke s rondom, sluit in 1e v, hecht af. [480 stn] 

Toer 60 (K6) 
St-v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v in volg 14 stn, *1Rdst-stV smh om 1e en middelste RstV van Toer 
58, volg s oversl, 1v in volg s, 1RstV om middelste RstV van Toer 58, volg s oversl, 1v in volg s, 1Rst-dstV 
smh om middelste en laatste RstV van Toer 58, volg s oversl, 1v in volg 15 stn; herh vanaf * rondom, sla 
laatste 15 v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [480 stn] 

Toer 61 (K8)
Let op: de 9e v valt in 1e reliëfs, de 11e valt in de 2e en de 13e in laatste reliëfs.
St-v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v in volg 5 stn, 2v in volg s, *1v in volg 19 stn, 2v in volg s; herh 
vanaf * rondom, sla laatste 6 v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [504 stn]

Toer 62 (K6) 
St-v in dezelfde s als sluiting van toer, 1v in volg 18 stn, *3RstV smh over de 3 reliëfstn van Toer 60, volg 
s oversl, 1v in volg 20 stn; herh vanaf * rondom, sla laatste 19 v bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. 
[504 stn]

Toer 63 (K5)
Let op: Het 20e hst valt in een 3RstV smh, behalve de 1e keer. De meerdering valt in de 1e v na een 3RstV 
smh.
St-hst in dezelfde s als sluiting van toer, 1hst in volg 40 stn, 2hst in volg s, *1hst in volg 41 stn, 2hst in volg 
s; herh vanaf * rondom, sluit met naald, hecht af. [516 stn]

Toer 64 (K1)
St-RhstA om dezelfde s als sluiting van de toer, 1RhstA om elke s rondom, sluit in 1e RhstA, hecht af. 
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Markeer de s van sluiting van de toer. [516 stn] 

Let op: de randen van je werk krullen misschien wat om, maar dit is weer weg na hoofdstuk 4. 

Afmetingen Stone Washed/River Washed versie: ø 81,5 cm.
Afmetingen Colour Crafter versie: ø 85 cm.  


