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VIDEO TUTORIAL 
Esther van It’s all in a Nutshell heeft video tutorials gemaakt voor de Colour Lab CAL. Je 
kunt de video’s vinden op haar YouTube kanaal:  
Rechtshandige video in het Nederlands  
https://youtu.be/ssoDsvBrCjo
Linkshandige video in het Nederlands  
https://youtu.be/tDpBC3MtaXU
Rechtshandige video in het Engels (UK terminologie) 
https://youtu.be/VY5OGi_he38
Linkshandige video in het Engels (UK terminologie) 
https://youtu.be/Z7IXU9nBB5w

OPMERKINGEN
Dit deel bestaat uit 10 vierkante motieven die gaandeweg aan elkaar worden gehaakt. 
Beg met Eerste Motief en knip draad af na voltooien. Overige negen Gaandeweg-aan-
elkaar-haken Motieven zijn identiek aan Eerste Motief, behalve Toer 11; in Toer 11 van 
elk Gaandeweg-aan-elkaar-haken Motief wordt één kant aan het vorige gehaakte motief 
gehaakt, gebruik hiervoor de HLD-naad methode (zie Tips & Tricks document). Zie Schema 
6: Deel 1 Aan Elkaar Haken.
Hoeken worden telkens gevormd door 1l-open, deze vallen tussen st stn. Pm gaandeweg 
zodat hoek open goed zichtbaar blijven.
Stn aantallen worden voor volledige toeren in plaats van per kant gegeven.
Gebruik 2,5 mm naald voor Metropolis garen en 3,5 mm naald voor Scrumptious garen.

AFMETINGEN
Metropolis versie: Motief meet 13,75 x 13,75 cm
Scrumptious versie: Motief meet 17 x 17 cm
  
EERSTE MOTIEF
Met Kleur D, 3l, hv in eerste l om ring te maken.
Let op: zorg ervoor dat je geen verborgen stn overslaat bij hoeken.
Toer 1 (GK) Beg st, (1l, 2st in ring) 3x, 1l, 1st, hv in beg st om te sluiten (in 1 l aan bovenkant 
van beg st), hv in volg hoek-open, keer. [8 st, 4 hoek-open]
Toer 2 (AK) Beg st in hoek-open, (1l, 3st in zelfde hoek-open, 3st in volg hoek-open) 4x, 
sla laatste 1 st van laatste herh over, hv in beg st, hv in volg hoek-open, keer. 
[24 st, 4 hoek-open]
Keer tijdens volg toeren na elke toer.
Toer 3 Beg st in hoek-open, (1l, 3st in zelfde hoek-open, 3st tussen elke 3st gr tot volg 
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hoek-open, 3st in hoek-open) 4x, sla laatste 1 st van laatste herh over, hv in beg st, 
hv in volg hoek-open. [36 st, 4 hoek-open]
Toer 4 Herh Toer 3. [48 st, 4 hoek-open]
Toer 5 Herh Toer 3, sla laatste hv over, keer niet. [60 st, 4 hoek-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Volg toeren worden alleen aan GK gehaakt, keer niet na elke toer.
Toer 6 (GK) Hecht Kleur A met hv aan in willekeurige hoek-open, beg st in zelfde hoek-
open, (1l, 3st in zelfde hoek-open, 3st tussen elke 3st gr tot volg hoek-open, 3st in hoek-
open) 4x, sla laatste 1 st van laatste herh over, hv in beg st. [72 st, 4 hoek-open]
Toer 7 (GK) Hv in hoek-open, beg st in zelfde hoek-open, (1l, 3st in zelfde hoek-open, 3st 
tussen elke 3st gr tot volg hoek-open, 3st in hoek-open) 4x, sla laatste 1 st van laatste herh 
over, hv in beg st. [84 st, 4 hoek-open]
Toer 8 Hv in hoek-open, beg st in zelfde hoek-open, *1l, 2st in zelfde hoek-open, (1l, sla 1 s 
over, 1st) tot laatste s voor volg hoek-open, 1l, sla volg s over, 2st in hoek-open; herh vanaf 
* nog 3, sla laatste 1 st van laatste herh over, hv in beg st. [56 st, 44 l-open, 4 hoek-open]
Toer 9 Hv in hoek-open, beg st in zelfde hoek-open, (1l, 2st in zelfde hoek-open, 1st in elk 
van volg 25 stn/open, 2st in volg hoek-open) 4x, sla laatste 1 st van laatste herh over, hv in 
beg st. [116 st, 4 hoek-open]
Toer 10 Herh Toer 8. [72 st, 60 l-open, 4 hoek-open]
Toer 11 (3v in hoek-open, 1v in elk van volg 33 stn/open) 4x, hv in eerste v. [144 v]
Let op: pm in tweede v gehaakt in hoek-open van Toer 11 om hoeken van Eerste Motief 
gemakkelijk te zien tijdens aan elkaar haken. 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

GAANDEWEG-AAN-ELKAAR-HAKEN MOTIEF (MAAK 9)
Zie Schema 6: Deel 1 Aan Elkaar Haken voor alle gebruikte kleuren voor overige negen 
motieven. Elk motief gebruikt één kleur voor Toer 1-5 en een andere voor Toer 6-11.
Toer 1-10 Herh als voor Eerste Motief.
Gebruik Schema 6 als visuele gids voor Toer 11.
Let op: pm in tweede v gehaakt in hoek-open van Toer 11 om hoeken van motieven 
gemakkelijk te zien tijdens aan elkaar haken.

HLD-NAAD (gaandeweg-aan-elkaar-haken)
Volg toer gebruikt de HLD-naad methode, haak als volgt: haal naald uit lus, steek naald 
van voren naar achteren door corresponderende naastgelegen s van vorig voltooid motief, 
plaats lus weer op naald, haal lus op naar voorkant van werk (eerste HLD-naad voltooid).
Ga verder met Toer 11 en gebruik deze methode wanneer aangegeven, let op dat je 
draadspanning losjes houdt zodat naad niet te strak wordt.

Toer 11 (GK) 3v in eerste hoek-open, pm in tweede gehaakte v, 1v in elk van volg 33 stn/
open, 2v in hoek-open, haak HLD-naad in gemarkeerde s van naastgelegen hoek, 1v in 
zelfde hoek-open van huidig motief, (HLD-naad, 1v in volg s/open van huidig motief) 33x, 
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HLD-naad, 1v in hoek-open, HLD-naad in s vóór gemarkeerde s van naastgelegen vierkant, 
2v in hoek-open, pm in eerste gehaakte v, 33v, 3v in hoek-open, pm in tweede gehaakte v, 
33v, hv in eerste v om te sluiten. [144 v]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Herh voor overige acht Gaandeweg-aan-elkaar-haken motieven.

Let op: verwijder sm niet aan eind van dit deel, dit zal aan elkaar haken van Deel 2 aan Deel 
1 makkelijker maken. 
Schema 6: Deel 1 Aan Elkaar Haken
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Schema 6: Deel 1 Aan Elkaar Haken


