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Informatie
In dit laatste hoofdstuk eindigen we bij de Galerie de Paleontologie. Een afdeling vol met skeletten van 
oude wezens en fossielen van duizenden jaren geleden. 

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/JBUbEdQTTWM
Linkshandige video in het Nederlands
https://youtu.be/TUXMOr4KkgM
Rechtshandige video in het Engels met UK terminologie
https://youtu.be/7ySZY1IEdTw

Deel 6Deel 6
Galerie de Paleontologie

“On the back wall of Dr. Geffard’s lab are cabinets that contain 
more drawers than she can count, and he lets her open them one 
aft er another and hold seashells in her hands - whelks, olives, 
imperial volutes from Thailand, sp ider conches from Polynesia 
- the museum possesses more than ten thousand sp ecimens, 
over half the known sp ecies in the world, and Marie-Laure gets to 
handle most  of them.”
(…  )

Paleontology smells like rock dust , bone dust …   In her imagination, 
in her dreams, everything has color. The museum buildings are 
beige, chest nut, hazel.

(Vertaald door Eeffj e Bosch
Aan de achterst e muur van dr. Geffards lab st aan kast en met meer laatjes dan ze kan tellen, 
een voor een mag ze die van hem opentrekken en de schelpjes eruit halen - wulken, zeeslakken, 
keizerlijke kegelschelpen uit Thailand, kroonslakken uit Polynesië - het museum bezit wel meer dan 
tienduizend soorten, meer dan de helft  van alle bekende soorten in de wereld, en Marie-Laure mag 
de meest e ervan aanraken.
(…  )
Paleontologie ruikt naar st eenst of en bottenst of. 
(…  )
In haar fantasie, in haar dromen, heft  alles kleur. De museumgebouwen zijn beige, kast anjebruin, 
hazelnootkleurig.

Anthony Doerr
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Linkshandige video in het Engels met UK terminologie
https://youtu.be/LJsngAiAgxc

Inst ruct ies
Toer 85 (K1) 
St-hst in een hoek open (1hst, 2l, 2hst) in dezelfde open, *1hst in elke s tot volg hoek open (1e s is 
verstopt), (2hst, 2l, 2hst) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste 
herh over, sluit met naald, hecht af. [205 stn]

Toer 86 (GK, K3) 
St-st in een hoek open, (1st, 2l, 2st) in dezelfde open, *1e (verstopte) s oversl, 1RstA 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 met hv in 1e st, haak 2 hv in hoek open, KEER. [208 stn]

Toer 87 (AK, K3) 
2l (telt als 1e hst hier en verder), (1hst, 2l, 2hst) in dezelfde open, *1e s oversl, 1hst in volg 12 stn, (2l, volg s 
oversl, 1hst in volg 25 stn) 7x, 2l, volg s oversl, 1hst in volg 12 stn, (2hst, 2l, 2hst) in volg hoek open; herh 
vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit in 2e l van 2l, hecht af, KEER. [203 stn, 
8 l-open]

Toer 88 (GK, K1)
Let op: de 3st worden gemaakt vóór de rest van je werk.
St-RvA om 1e hst aan de linkerkant van een hoek open, *(5l, volg 4 stn oversl, 1v AL in volg hst) 2x, 3l, volg 
3 stn oversl, (3st in overgeslagen s van Toer 86, l-open oversl, [5l, volg 4 stn oversl, 1v AL in volg hst] 4x, 
5l, laatste 5 stn oversl) 7x, 3st in laatste overgeslagen s van Toer 86, 3l, l-open EN volg 3 stn oversl, (1v 
AL in volg hst, 5l, volg 4 stn oversl) 2x, RvA om volg s, 2l, RvA om volg s (hoek open oversl); herh vanaf 
* rondom, sla laatste RvA bij laatste herh over, sluit met hv in 1e RvA, trek een lus op om later weer op te 
pakken, KEER. [58 stn (incl 8 x 3st), 41 l-open]

Let op:
◌ Na de nummers van de toer wordt aangegeven of je aan de AK of GK van de deken haakt. 
◌ MAAR, omdat je de stn van Toer 87, 89, 91, 93 en 95 in de stn 2 Toer eronder haakt, zie je deze stn met 

de GK naar je toe. 
◌ Als je Toer 88, 90, 92 94 en 96 haakt, zie je de stn met de AK naar je toe. 
◌ Kijk naar het Tips & Tricks document om te weten waar de lus van de s zit aan de GK en AK. 

Toer 89 (AK, K4)
Let op: 
◌ Haak achter de l-open van Toer 88 en in de stn van Toer 87. 
◌ Als de s al een v AL bevat, druk je de v AL opzij en haak je een hst zoals normaal door beide lussen van 

de s. 
St-hst in een hoek open van Toer 87 (zonder over de 2l-open van Toer 88 te haken), (1hst, 2l, 2hst) in 
dezelfde open, *1e (compleet verstopte) s oversl, 1hst in volg 12 stn, (4l, sla volg s van Toer 87 over, sla 3 
st van Toer 88 over, sla volg s van Toer 87 over, 1hst in volg 23 stn) 8x, eindig de 8e x met 13 hst i.p.v. 23, 
(2hst, 2l, 2hst) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, 
sluit met hv in 1e hst, haak hv naar hoek open, trek een lus op om later weer op te pakken, KEER. [190 stn, 
8 l-open]

Toer 90 (GK, K1) 
Let op: haak het RstV vóór de l-open van Toer 89. 
Pak de lus van Toer 88 weer op, haak 1RvA om 1e linker hst van de hoek, *(5l, volg 4 stn oversl, 1v AL in 
volg hst) 2x, 4l, volg 4 stn oversl, (3RstV om eerste st van Toer 88, 1RstV om 2e st, 3RstV om 3e st, [5l, volg 4 
stn oversl, 1v AL in volg hst] 4x, 3l, laatste 3 stn oversl) 7x, 3RstV om eerste st van Toer 88, 1RstV om 2e st, 
3RstV om 3e st, 3l, volg 3 stn oversl, (1v AL in volg hst, 5l, volg 4 stn oversl) 2x, RvA om volg s, 2l, RvA om 
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volg s (hoek open oversl); herh vanaf * rondom, sla laatste RvA bij laatste herh over, sluit met hv in 1e RvA, 
trek een lus op om later weer op te pakken, KEER. [90 stn, 41 l-open]

Toer 91 (AK, K4) 
Pak de lus van Toer 89 weer op met een hv in de hoek open, 2l, (1hst, 2l, 2hst) in dezelfde open, 
*1e (compleet verstopte) s oversl, 1hst in volg 11 stn, (4l, volg 2 stn van Toer 89 oversl, 1vlv in middelste 
RstV van Toer 90, 4l, volg 2 stn van Toer 89 oversl (1e is verstopt), 1hst in volg 19 stn) 8x, eindig de 8e x 
met 13 hst i.p.v. 19, (2hst, 2l, 2hst) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij 
laatste herh over, sluit in 1e hst, hecht af, KEER. [169 stn, 16 l-open]

Toer 92 (GK, K1)
Pak de lus van Toer 90 weer op, haak 1RvA om 1e linker hst van de hoek, *(5l, volg 4 stn oversl, 1v AL in 
volg hst) 2x, 4l, volg 4 stn oversl, (2RstV om RstV van Toer 90, 1RstV om volg 2 stn, 3RstV om volg s, 1RstV 
om volg 2 stn, 2RstV om laatste s, [5l, volg 4 stn oversl, 1v AL in volg hst] 3x, 4l, laatste 4 stn oversl) 7x, 
2RstV om RstV van Toer 90, 1RstV om volg 2 stn, 3RstV om volg s, 1RstV om volg 2 stn, 2RstV om laatste 
s, 2l, volg 2 stn oversl, (1v AL in volg hst, 5l, volg 4 stn oversl) 2x, RvA om volg s, 2l, RvA om volg s (hoek 
open oversl); herh vanaf * rondom, sla laatste RvA bij laatste herh over, sluit met hv in 1e RvA, trek een lus 
op om later weer op te pakken, KEER. [115 stn, 34 l-open]

Toer 93 (AK, K2) 
St-hst in een hoek open, (1hst, 2l, 2hst) in dezelfde open, *1e (verstopte) s oversl, 2hst in volg s, 1hst in 
volg 9 stn, (6l, volg 2 stn van Toer 91 oversl, 1vlv in middelste s van Toer 92, 6l, volg 2 stn van Toer 91 
oversl, 1hst in volg 15 stn) 8x, eindig de 8e x met 13 hst i.p.v. 15, (2hst, 2l, 2hst) in volg hoek open; herh 
vanaf * rondom, sla laatste hoek instructie bij laatste herh over, sluit met hv in 1e hst, haak hv naar hoek 
open, trek een lus op om later weer op te pakken, KEER. [141 stn, 16 l-open]

Toer 94 (GK, K1) 
Pak de lus van Toer 92 weer op, haak 1RvA om 1e linker hst van de hoek, *(5l, volg 4 stn oversl, 1v AL in 
volg hst) 2x, 5l, volg 4 stn oversl, (3RstV om RstV van Toer 92, 1RstV om volg 3 stn (1e is verstopt), 1RdstV 
om volg 3 stn, 1RstV om volg 3 stn, 3RstV om laatste s, [5l, volg 4 stn oversl, 1v AL in volg hst] 2x, 5l, 
laatste 5 stn oversl) 7x, 3RstV om RstV van Toer 92, 1RstV om volg 3 stn (1e is verstopt), 1RdstV om volg 3 
stn, 1RstV om volg 3 stn, 3RstV om laatste s, 3l, volg 2 stn oversl, (1v AL in volg hst, 5l, volg 4 stn oversl) 2x, 
RvA om volg s, 2l, RvA om volg s (hoek open oversl); herh vanaf * rondom, sla laatste RvA bij laatste herh 
over, sluit met hv in 1e RvA, trek een lus op om later weer op te pakken, KEER. [141 stn, 27 l-open]

Toer 95 (AK, K2) 
Pak lus van Toer 93 weer op met hv in de hoek open, 2l, (1hst, 2l, 2hst) in dezelfde open, *1e (verstopte) 
s oversl, 1hst in volg 10 stn, (volg 2 stn van Toer 93 oversl, 1RstV om volg 3 stn van Toer 94 (trek 1e RstV 
goed aan om de open te overbruggen), 1RhstV om volg 3 stn, 1RvV om volg 3 stn, 1RhstV om volg 3 stn, 
1RstV om laatste 3 stn, volg 2 stn van Toer 93 oversl, 1hst in volg 11 stn) 8x, eindig de 8e x met 13 hst i.p.v. 
11, (2hst, 2l, 2hst) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh 
over, sluit in 1e hst, hecht af, KEER. [224 stn]

Toer 96 (GK hier en tot einde, K1) 
Pak lus van Toer 94 weer op met hv in de hoek open, 5l (telt als 1e st en 2l), 1st in dezelfde open, 
*1e s oversl, (V-s in volg s, volg 2 stn oversl) 74x, laatste (verstopte) s vóór volg hoek open oversl (dus je 
eindigt de zijkant met 3 overgeslagen stn), (1st, 2l, 1st) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste 
hoek instructies bij laatste herh over, sluit met hv in 3e l van 5l, haak hv naar hoek open, NIET keren. [150 
stn (incl 74 V-s)]

Toer 97 (K1)
2l, maak parel s af om 2l, 2l, parel s in dezelfde open, *1l, 1e s oversl, (parel s in 1e st van V-s, 1l, sla 1 l over 
en sla volg st van V-s over) 74x, parel s in laatste s vóór volg hoek open, 1l, (parel s, 2l, parel s) in volg 
hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit met hv in 1e parel s, 
haak hv naar hoek open. [77 stn, 76 l-open]
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Toer 98 (K1) 
2l, (1hst, 2l, 2hst) in dezelfde open, *3hst in elke 1l-open tot volg hoek open, (2hst, 2l, 2hst) in volg hoek 
open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit met naald, hecht af. [232 
stn]

Toer 99 (K6) 
St-v in een hoek open, (2l, 1v) in dezelfde open, *1RvA om elke s tot 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. 
[234 stn]

Toer 100 (K5) 
Let op: het is vrij makkelijk een s teveel of te weinig over te slaan, dus let goed op in deze toer.
Met haaknaald B hier en tot einde; st-v in een hoek open, (2l, 1v) in dezelfde open, *2l, 1e 2 stn oversl 
(1e is verstopt), (1v in volg s, 2l, volg s oversl) tot volg hoek open, (1v, 2l, 1v) in volg hoek open; herh vanaf 
* rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit met hv in 1e v. [118 stn, 117 l-open]

Toer 101 (K5) 
1l (telt niet als een s hier en verder), (1v, 2l, 1v) in hoek open, *(2l, volg s oversl, 1v in volg l-open) tot 
volg hoek open, 2l, laatste s oversl, (1v, 2l, 1v) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek 
instructies bij laatste herh over, sluit met hv in 1e v, haak hv naar hoek open, trek een lus op om later weer 
op te pakken. [119 stn, 118 l-open]

Toer 102 (K1) 
Let op: 
◌ Als de instructies aangeven ‘1v in volg 5 l-open/stn’ haak deze dan als volgt: 1v in volg l-open, 1v in 

volg s, 1v in volg l-open, etc. tot je 5 v in totaal hebt gehaakt. Je begint en eindigt in een l-open. 
◌ De ddst wordt gemaakt vóór de rest van je werk en je steekt de haaknaald in van achter naar voren, 

zodat het makkelijker is om in de s te haken.
St-v in een hoek open, (2l, 1v) in dezelfde open, *1e s oversl, 1v in volg 5 l-open/stn, 1ddst in 2e

ongehaakte v van Toer 99 (1e is verstopt), volg v van Toer 101 oversl, (1v in volg 5 l-open/stn, volg 2 
ongehaakte stn van Toer 99 oversl, 1ddst in volg ongehaakte v van Toer 99, volg v van Toer 101 oversl) 
38x, 1v in laatste 2 l-open/stn, (1v, 2l, 1v) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek 
instructies bij laatste herh over, sluit met hv in 1e v, haak hv naar hoek open, trek een lus op om later weer 
op te pakken. [238 stn (incl 39 ddst)]

Toer 103 (K5) 
Let op: de v valt in elke ddst. 
Pak lus Toer 101 weer op met hv in de hoek open, 1l, (1v, 2l, 1v) in dezelfde open, *2l, 1e 2 stn oversl, (1v 
in volg s, 2l, volg s oversl) tot volg hoek open, (1v, 2l, 1v) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla 
laatste hoek instructies bij laatste herh over, sluit met hv in 1e v, haak hv naar hoek open. [120 stn, 119 
l-open]

Toer 104 (K5) 
Herh Toer 101, sluit in 1e v en hecht af aan het einde van de toer. [121 stn, 120 l-open]

Toer 105 (K1) 
Let op: je haakt de ddst vóór de rest van je werk en in de ddst van Toer 102, waar al een v in is gehaakt van 
Toer 103. Je drukt deze v opzij. Je start en eindigt de 5 v in een l-open wanneer je die maakt tussen ddst. 
Pak lus van Toer 102 weer op met hv in de hoek open, 1l, (1v, 2l, 1v) in dezelfde open, *1v in 1e 4 stn/l-
open, (1ddst in ddst van Toer 102, volg v van Toer 104 oversl, 1v in volg 5 l-open/stn) 39x, 1v in laatste 3 
l-open/stn, (1v, 2l, 1v) in volg hoek open; herh vanaf * rondom, sla laatste hoek instructies bij laatste herh 
over, sluit in 1e v, hecht af. [243 stn (incl 39 ddst)]

Afmetingen Stone Washed/River Washed versie: 138 cm langs zijkant. 
Afmetingen Colour Crafter versie: 140 cm langs zijkant.


