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Informatie
In dit hoofdstuk bezoeken we de Grande Galerie de l’Evolution, gelegen in de tuinen van de Jardin 
des Plantes en het lijkt op een enorme kas vanaf de buitenkant. De binnenkant is overweldigend met 
prachtige open wandelgangen aan de binnenmuren van het gebouw en een grote open open met in het 
midden een adembenemend uitzicht van dieren, zoals giraffen, antilopen en olifanten. 

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
youtube.com/watch?v=VB9dniSKIcs
Linkshandige video in het Nederlands
youtu.be/oHme5fgaaXQ

Rechtshandige video in het Engels met UK terminologie
https://youtu.be/a84oBL3e_W8
Linkshandige video in het Engels met UK terminologie
https://youtu.be/ULf-YXbN6UM

Deel 5Deel 5
Grande Galerie de l'Evolution

“ The children watch engineers use pulleys to lift  a fossilized 
dinosaur femur. They see a st uffed giraffe in a closet, patches of 
hide wearing off its back. They peer into taxidermist s’ drawers full 
of feathers and talons and glass eyeballs…
(…  )
Biology smells like formalin and old fruit; it is loaded with heavy 
cool jars in which fl oat rattlesnakes, the severed hands of gorillas.

(Vertaald door Eeffj e Bosch
De kinderen zien technici een fossiel dinosaurusdijbeen van katrollen omhoogtakelen. Ze zien een 
opgezette giraffe in een kast  st aan, met loslatende st ukjes vel op de rug. Ze kijken in de lades van 
taxidermist en, vol veren, klauwen en glazen ogen…  
(…  )
Biologie ruikt naar formaline en oud fruit; het wemelt er van de zware, koude potten waarin 
dingen drijven die ze alleen kent van hun omschrijvingen: bleke opgerolde ratelslangen, afgehakte 
gorillahanden.)

Anthony Doerr
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Inst ruct ies
Toer 69 (K4)
St-v in een hoek open, (2l, 1v) in dezelfde open, *1v in volg l-open, 2v in volg 21 l-open, 2hst in volg 4 
l-open, 2st in volg 6 l-open, 3dst in open vóór 1e Sea of Flames motief, 3dst in volg 10 l-open, 3dst in 
open na laatste Sea of Flames motief, 2st in volg 6 l-open, 2hst in volg 4 l-open, 2v in volg 21 l-open, 1v in 
volg l-open, (1v, 2l, 1v) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh 
over, sluit in 1e v, hecht af. [164 stn] 

Toer 70 (K5)
St-hst in een hoek open, (1hst, 2l, 2hst) in dezelfde open, *1e (verstopte) s oversl, 1hst in volg 67 stn 
(eindig in het 4e dst), 6l, volg 2 stn oversl, 1dst in volg 2 stn, 2l, volg 2 stn oversl, 1dst in volg 2 stn, 6l, volg 
2 stn oversl, 1v in volg 9 stn (de 5e valt boven het middelste Sea of Flames motief), 6l, volg 2 stn oversl, 
1dst in volg 2 stn, 2l, volg 2 stn oversl, 1dst in volg 2 stn, 6l, volg 2 stn oversl, 1hst in volg 67 stn, (2hst, 2l, 
2hst) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 1e

hst, haak hv naar volg hoek open, hecht NIET af. [155 stn, 2 x 2l-open, 4 x 6l-open] 

Toer 71 (K5) 
2l (telt als 1e hst), (1hst, 2l, 2hst) in dezelfde open, *1e (verstopte) s oversl, 1kamelen s in elke van volg 68 
hst, 4v in 6l-open, 1st in volg s, 1dst in volg s, 3ddst in 2l-open, 1dst in volg s, 1st in volg s, (3dst, 1st, 2l, 
3v) in volg 6l-open, volg verstopte v oversl, (1v, 2l, 1v) in volg v (= 1e picot), 1v in volg 5 v, (1v, 2l, 1v) in 
volg v (= 2e picot), laatste v oversl, (3v, 2l, 1st, 3dst) in volg 6l-open, 1st in volg s, 1dst in volg s, 3ddst in 
volg 2l-open, 1dst in volg s, 1st in volg s, 4v in volg 6l-open, volg verstopt hst oversl, 1kamelen s in elke 
van volg 68 hst, (2hst, 2l, 2hst) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij 
laatste herh over, sluit in 1e hst, hecht af. [183 stn (de picot als 1 s geteld)] 

Toer 72 (K8) 
Let op: alle ddst in deze toer worden achter de stn van de olifanten gehaakt. 
St-st in een hoek open, (2l, 1st) in dezelfde open, *(1l, volg s oversl, 1st in volg s) 28 keer (1e s is verstopt), 
(1l, volg s oversl, 1dst in volg s) 7 keer (eindig in laatste hst voor olifant), 1l, 1ddst in 1e beschikbare s van 
Toer 69, 3l, 1ddst in 1e beschikbare s van Toer 69 links van het 1e paar benen van de olifant, 3l, 1ddst in 
1e beschikbare s van Toer 69 links van het 2e paar benen van de olifant, 3l, 1dst in de 1e v na 1e picot van 
Toer 71, 3l, 1dst in de v vóór 2e picot van Toer 71, 3l, 1ddst in 1e beschikbare s van Toer 69 na laatste v 
van Toer 70, 3l, 1ddst in 1e beschikbare s van Toer 69 links van het 1e paar benen van de olifant, 3l, 1ddst 
in 1e beschikbare s van Toer 69 links van het 2e paar benen van de olifant, (1l, volg s oversl, 1dst in volg 
s) 7 keer (start in 1e verstopte hst van Toer 71 na 2e olifant), (1l, volg s oversl, 1st in volg s) 28 keer, 1l, 
laatste s vóór volg hoek open oversl, (1st, 2l, 1st) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek 
instructies bij laatste herh over, sluit in 1e st, hecht af. [80 stn, 72 x 1l-open, 7 x 3l-open]

Toer 73 (K7) 
Let op: als je in de st haakt, sla je de l-open ertussen over, tenzij anders aangegeven. Je haakt nog steeds 
achter de olifanten. 
St-st in een hoek open, (1st, 2l, 2st) in dezelfde open, *1st in 1e (verstopte) s, 2st in volg 32 stn, 2dst in volg 
4 stn, 2dst in volg l-open, 1dst in volg s, 1st in 3e lus van 2e ddst van de olifant van Toer 71 (gemaakt in 
2l-open), 1dst in dezelfde s van Toer 72 (weggedrukt door je net gemaakte st), 2dst in volg l-open, 1dst in 
volg s, 1st in 3e lus van 2e dst van de olifant van Toer 71 (gemaakt in 6l-open), 1dst in dezelfde s van Toer 
72, (2dst in volg l-open, 2dst in volg s) 2 keer, 2dst in volg l-open, 1dst in volg s, 1st in 3e lus van 2e dst 
van de olifant van Toer 71 (gemaakt in 6l-open), 1dst in dezelfde s van Toer 72, 2dst in volg l-open, 1dst in 
volg s, 1st in 3e lus van 2e ddst van de olifant van Toer 71 (gemaakt in 2l-open), 1dst in dezelfde s van Toer 
72, 2dst in volg l-open, 2dst in volg 5 stn, 2st in volg 31 stn, 1st in laatste s vóór volg hoek open, (2st, 2l, 
2st) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 1e st, 
hecht af. [180 stn]

Toer 74 (K6) 
Let op: doordat je de 2 hst of st tussen 2 stn maakt, sla je automatisch de staander van de volg 2 stn over, 
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tenzij anders aangegeven. De meeste hst en st vallen tussen de 2 stn van Toer 73. De stn gemaakt in de 3e

lussen van de olifant kunnen naar 1 zijkant leunen, dus let daarop wanneer je bepaalt welke 2 stn je moet 
oversl. 
St-hst in een hoek open, (2l, 1hst) in dezelfde open, *2hst tussen 1e 2 stn na hoek, sla staander van volg 
3 stn over, (2hst tussen volg 2 stn, sla staander van volg 2 stn over) 35 keer, (2st tussen volg 2 stn, sla 
staander van volg 2 stn over) 19 keer, (2hst tussen volg 2 stn, sla staander van volg 2 stn over) 33 keer, 
sla staander van volg 3 stn over, 2hst tussen volg 2 stn, (1hst, 2l, 1hst) in volg hoek open; herh vanaf * 
rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 1e hst, hecht af. [180 stn]

Toer 75 (K8) 
St-v in een hoek open, (2l, 1v) in dezelfde open, *1v in 1e (verstopte) s, (3l, volg 2 stn oversl, 1v in volg 9 
stn) 16 keer, 3l, volg 2 stn oversl, 1v in laatste s vóór volg hoek open, (1v, 2l, 1v) in volg hoek open; herh 
vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [148 stn, 17 l-open]

Toer 76 (K7) 
St-st in een hoek open, (1st, 2l, 2st) in dezelfde open, *1e (verstopte) s oversl, 1st in volg s, (2st in l-open, 
1st in volg 9 stn) 16 keer, 2st in l-open, 1st in volg 2 stn, (2st, 2l, 2st) in volg hoek open; herh vanaf * 
rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 1e st, hecht af. [185 stn]

Let op: haak alle dst en reliëfstn in de volgende toeren vóór de rest van je werk. 

Toer 77 (K8) 
St-v in een hoek open, (2l, 1v) in dezelfde open, *1v AL in volg 3 stn (1e s is verstopt), (1dst in volg 2 
ongehaakte stn van Toer 74, volg 2 stn van Toer 76 oversl, 1v AL in volg 9 stn) 16 keer, 1dst in volg 2 
ongehaakte stn van Toer 74, volg 3 st van Toer 76 oversl, 1v AL in laatste 3 stn vóór volg hoek open, (1v, 
2l, 1v) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 1e

v, hecht af. [186 stn (incl 34 dst)]

Toer 78 (K6) 
Let op: de 1e van 4 v valt in het dst van Toer 77. 
St-v in een hoek open, (2l, 1v) in dezelfde open, *1v in volg 8 stn (1e s is verstopt), (RdstV om 2e

beschikbare v van Toer 75 links van dst van Toer 77, [volg s van Toer 77 oversl, 1v in volg s, volg v van 
Toer 75 oversl, RdstV om volg v van Toer 75] 3 keer, volg s van Toer 77 oversl, 1v in volg 4 stn van Toer 77) 
16 keer, 1v in laatste 2 stn vóór volg hoek open, (1v, 2l, 1v) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla 
laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [188 stn (incl 64 RdstV)]

Toer 79 (K8) 
Let op: 2e van 9 RvA worden gemaakt om 1e van 4 RdstV van Toer 78. Je RstV zullen wat naar 1 zijkant 
leunen, maar dit wordt gecorrigeerd in Toer 81. 
St-v in een hoek open, (2l, 1v) in dezelfde open, *1e (verstopte) s oversl, 1v in volg 5 stn, (1RstV om volg 2 
dst van Toer 77, volg 2 stn van Toer 78 oversl, 1RvA om volg 9 stn) 16 keer, 1RstV om volg 2 dst van Toer 
77, volg 2 stn van Toer 78 oversl, 1v in laatste 4 stn vóór volg hoek open, (1v, 2l, 1v) in volg hoek open; 
herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [189 stn (incl 34 
RstV)]

Toer 80 (K7) 
St-st in een hoek open, (1st, 2l, 2st) in dezelfde open, *1e (verstopte) s oversl, 1st in elke s tot volg hoek 
open, (2st, 2l, 2st) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh 
over, sluit in 1e st, hecht af. [192 stn]

Toer 81 (K8) 
St-v in een hoek open, (2l, 1v) in dezelfde open, *1v AL in volg 6 stn (1e s is verstopt), (2RdstV-cl om RstV 
van Toer 79, volg s van Toer 80 oversl, 1v in volg 3 stn, 2RdstV-cl om volg RstV van Toer 79, volg s van Toer 
80 oversl, 1v AL in volg 6 stn) 17 keer, eindig met 5 v AL i.p.v. 6 bij laatste herh, (1v, 2l, 1v) in volg hoek 
open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [194 stn 
(incl 34 x 2RdstV-cl)]
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Toer 82 (K6) 
KEER DEKEN MET AK NAAR JE TOE; St-hst in een hoek open, (1hst, 2l, 2hst) in dezelfde open, *1hst in 
elke s tot volg hoek open, (2hst, 2l, 2hst) in volg hoek open; herh vanaf * rondom (de laatste s is verstopte 
onder de hoek stn van begin van de toer), sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 1e hst, 
hecht af. [198 stn]

Toer 83 (K8) 
Let op: de lus van elke s is deze toer links van de staander, doordat je je werkt hebt gekeerd. 
KEER DEKEN MET DE GK NAAR JE TOE VOOR HIER EN VERDER; St-v in een hoek open (2l, 1v) in 
dezelfde open, *1v in volg 6 stn, (1RdstV om 2RdstV-cl van Toer 81, volg s van Toer 82 oversl, 1v in volg 7 
stn, 1RdstV om volg 2RdstV-cl van Toer 81, volg s van Toer 82 oversl, 1v in volg 2 stn) 17 keer, 1v in laatste 
5 stn vóór volg hoek open (laatste s is verstopt, door het keren van je werk), (1v, 2l, 1v) in volg hoek open; 
herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 1e v, hecht af. [200 stn (incl 34 
RdstV)]

Toer 84 (K7) 
Let op: de laatste van de 15 v valt in een RdstV van Toer 83
St-v in een hoek open (2l, 1v) in dezelfde open, *1e (verstopte) s oversl, 1v in volg 15 stn, (1RvA om volg 
2 stn, 1RdstV oversl, 2v in volg s, 1v in volg 7 stn) 16 keer, 1v in laatste 8 stn vóór volg hoek open, (1v, 2l, 
1v) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 1e v, 
hecht af. [201 stn]

Afmetingen Stone Washed/River Washed versie: 112 cm langs zijkant.
Afmetingen Colour Crafter versie: 121 cm langs zijkant. 


