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VIDEOTUTORIAL 
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/wUhtDJ4NlEc
Linkshandige video in het Nederlands  
https://youtu.be/SJ-Iendo98Q
Rechtshandige video in het Engels (UK terminologie) 
https://youtu.be/IK9olyKpcMg
Linkshandige video in het Engels (UK terminologie) 
https://youtu.be/LpgYoHkuprw

OPMERKINGEN
Deel 2 bestaat uit drie motieven (Middenmotief, Rechtermotief en Linkermotief), alle 
drie bestaande uit vier secties met gaandeweg-aan-elkaar-haken Basisdriehoeken, 
Opvuldriehoeken en Randen. Rechtermotief en Linkermotief zijn grotendeels identiek aan 
Middenmotief, alleen missen ze beide één Opvuldriehoek.
Let telkens goed op Schema’s voor plaatsing van gaandeweg-aan-elkaar-haken delen en 
op haakrichting tijdens het aan elkaar haken van Deel 2 aan Deel 1.
Afmetingen voor Paneel 1 (Deel 1 en 2 samen) worden hieronder gegeven, verdere 
afmetingen worden gaandeweg aangegeven als indicatie.
Let telkens zeer goed op GK en AK keerinstructies. Gebruik sm om alle hoeken en 
aangegeven stn te markeren die helpen bij het gaandeweg correct in elkaar zetten van alle 
delen. Alle nieuwe rijen beg met beg stn (zie Tips & Tricks document voor alle s instructies), 
keer l zijn niet nodig en worden daarom ook niet genoemd.
Gebruik 2,5 mm naald voor Metropolis garen en 3,5 mm naald voor Scrumptious garen.

AFMETINGEN
Metropolis versie: Paneel 1 meet 136 x 42 cm; zie afmetingen voor individuele secties 
hieronder
Scrumptious versie: Paneel 1 meet 168 x 52 cm; zie afmetingen voor individuele secties 
hieronder

MIDDENMOTIEF

SECTIE 1
Basisdriehoek
Met Kleur I, 3l, hv in eerste l om ring te maken.

DEEL 2 | NL

COLOUR LAB CAL

https://youtu.be/wUhtDJ4NlEc 
https://youtu.be/SJ-Iendo98Q 
https://youtu.be/IK9olyKpcMg
https://youtu.be/LpgYoHkuprw
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Rij 1 (AK) 5v in ring, keer. [5 v] 
Rij 2 (GK) Beg pc, (5l, 1v, 5l, pc) 2x, keer. [3 pc, 2 v, 4 5l-open] 
Rij 3 (AK) Beg dst in pc, (3l, 3st in 5l-open, 1l, 3st in volg 5l-open) 2x, 3l, 1dst in pc, keer. 
[2 dst, 12 st, 3 3l-open, 2 1l-open] 
Rij 4 (GK) 1v, 2v in 3l-open, (3v, 1v in 1l-open, 3v, 5v in 3l-open) 2x, laat laatste 3 v 
ongehaakt, 1v in dst, keer niet. [25 v] 
Pm in 14e s van Rij 4 om beginpunt van Opvuldriehoek 2 te markeren.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Opvuldriehoek 1
Dit deel wordt alleen gehaakt aan één korte kant van Basisdriehoek.
Rij 1 (GK) Hecht Kleur B met hv aan in tweede v van Rij 4 van Basisdriehoek, beg 3st smh 
over zelfde en volg 2 stn, 1l, sla 2 stn over, (3st-cl, 3l, 3st-cl) in volg s, 1l, sla 2 stn over, 3st 
smh, keer. [2 3st smh, 2 3st-cl, 2 1l-open, 1 3l-open] 
Rij 2 (AK) Sla eerste s over, 1v in 1l-open, 5v in 3l-open (derde v is hoek s), 1v in 1l-open. 
[7 v] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Opvuldriehoek 2
Dit deel wordt alleen aan ongehaakte korte kant van Basisdriehoek gehaakt.
Rij 1 (GK) Hecht Kleur B met hv aan in gemarkeerde v van Rij 4 van Basisdriehoek, haak als 
voor Opvuldriehoek 1.
Rij 2 (AK) Herh Rij 2 van Opvuldriehoek 1.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rand
Haak rijen van Rand rondom korte kanten van Opvuldriehoek 1 en Opvuldriehoek 2, beg 
en eindig in eerste en laatste stn van Rij 4 van Basisdriehoek als volgt:
Rij 1 (GK) Hecht Kleur B met hv aan in eerste v van Rij 4 van Basisdriehoek, 1v in zelfde 
s als hv, 6v gelijkmatig verdeeld langs eerste korte kant van Opvuldriehoek 1 tot hoek s, 
3v in hoek s, 6v gelijkmatig verdeeld langs tweede korte kant tot ongehaakte v van Rij 4 
aan bovenkant van Basisdriehoek, 1v in middelste v, 6v gelijkmatig verdeeld langs eerste 
korte kant van Opvuldriehoek 2 tot volg hoek s, 3v in hoek s, 6v gelijkmatig verdeeld langs 
tweede korte kant tot laatste v van Rij 4 van Basisdriehoek, 1v, keer. [33 v] 
Knip Kleur B af.
Rij 2 (AK) Hecht Kleur I met hv aan in eerste v, (1v in elke s tot hoek s, 3v in hoek s) 2x, 1v in 
elke s tot eind, keer. [37 v]
Keer verder na elke rij.
Rij 3 (GK) Beg st, (1st, 1l, sla 1 s over) 4x, (1st, 3l, 1st) in hoek s, (1l, sla 1 s over, 1st) 8x, 1l, 
sla 1 s over, (1st, 3l, 1st) in hoek s, (1l, sla 1 s over, 1st) 4x, 1st. [22 st, 17 l-open, 2 3l-open] 
Let op: dst stn van Rij 4 vormen kleine ‘bobbels’ aan GK van werk.
Rij 4 (AK) (1v, 1dst) 5x in 10 stn/open, (1v, 1dst) 2x in hoek-open, 1v in zelfde open, (1dst, 
1v) 9x in 18 stn/open, 1dst in volg s, (1v, 1dst) 2x in hoek-open, 1v in zelfde open, (1dst, 1v) 
5x in 10 stn/open, keer. [24 dst, 25 v] 
Rij 5 (GK) 1v, (3l, 1v in volg v) 6x, 3l, 1v in zelfde s als vorige v, (3l, 1v in volg v) 12x, 3l, 1v in 
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zelfde s als vorige v, (3l, 1v in volg v) 6x. [27 v, 26 3l-open]
Pm in 14e v van Rij 5 om beginpunt voor Opvuldriehoek 5 te markeren.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

Sectie 1 Afmetingen
Metropolis: 10,5 x 6 cm
Scrumptious: 14 x 7,5 cm

SECTIE 2
Opvuldriehoek 3 
In deze sectie worden rij-einden van GK rijen aan 3l-open van Rij 5 van Sectie 1: Rand 
gehaakt. Er wordt slechts aan één korte kant van Rij 5 gehaakt (zie Schema 8c: Deel 2 Sectie 
2).
Met Kleur J, hv in eerste v van laatste rij van Sectie 1 (Rij 5 van Rand) om aan te hechten.
Rij 1 (GK) (Beg st, 2st) in zelfde s als hv, 1v in elk van volg twee 3l-open van laatste rij van 
Sectie 1, keer. [3 st, 2 v] 
Rij 2 (AK) Sla 2 v over, 2v in volg s, 1v, 2v in laatste s, keer. [5 v] 
Rij 3 (GK) (Beg st, 2l, 1st) in eerste v, (2l, sla 1 s over, pc) 2x, 1v in elk van volg twee 3l-open 
van laatste rij van Sectie 1, keer. [2 pc, 2 st, 2 v, 3 2l-open] 
Rij 4 (AK) Sla 1 v over, (1v in volg s, 2v in 2l-open) 3x, 1v in laatste st, keer. [10 v] 
Rij 5 (GK) (Beg dst, 2l, 3st-cl) in eerste v, (2l, sla 2 stn over, 3st-cl) 3x, 2l, 1st in zelfde s als 
vorige s, 1v in elk van volg twee 3l-open van laatste rij van Sectie 1, keer. 
[4 3st-cl, 1 dst, 1 st, 2 v, 5 2l-open] 
Rij 6 (AK) Sla 2 v over, 1v in st, (2v in volg 2l-open, 3v in volg 2l-open) 2x, 2v in volg 
2l-open, 1v in laatste s. [14 v] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af. 
Opvuldriehoek 4 
In deze sectie worden rij-einden van AK rijen aan 3l-open van Rij 5 van Sectie 1: Rand 
gehaakt. Haak alleen aan andere korte kant van Rij 5 (zie Schema 8c: Deel 2 Sectie 2).
Met Kleur J, hv in laatste v van laatste rij van Sectie 1 (Rij 5 van Rand) om aan te hechten.
Rij 1 (GK) (Beg st, 2st) in zelfde s als hv, keer. [3 st] 
Rij 2 (AK) 2v in eerste st, 1v, 2v in volg s, 1v in elk van volg twee 3l-open van laatste rij van 
Sectie 1, keer. [7 v] 
Rij 3 (GK) Sla 2 v over, (pc, 2l, sla 1 s over) 2x, (1st, 2l, 1st) in laatste s, keer. 
[2 pc, 2 st, 3 2l-open] 
Rij 4 (AK) (1v, 2v in volg 2l-open) 3x, 1v in laatste pc, 1v in elk van volg twee 3l-open van 
laatste rij van Sectie 1, keer. [12 v] 
Rij 5 (GK) Sla 2 v over, (1st, 2l, 3st-cl) in volg s, (2l, sla 2 stn over, 3st-cl) 3x, 2l, 1dst in zelfde 
s als vorige s, keer. [4 3st-cl, 1 dst, 1 st, 5 2l-open] 
Rij 6 (AK) 1v in eerste s, (2v in volg 2l-open, 3v in volg 2l-open) 2x, 2v in volg 2l-open, 1v in 
laatste st, 1v in elk van volg twee 3l-open van laatste rij van Sectie 1. [16 v]
Knip draad af en hecht alle draadjes af. 
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Opvuldriehoek 5 
In deze sectie worden rij-einden van AK en GK rijen aan l-open van Rij 5 van Sectie 1: Rand 
gehaakt. Haak alleen aan andere lange kant van Rij 5 (zie Schema 8c: Deel 2 Sectie 2).
Met Kleur J, hv in 14e (gemarkeerde) v van laatste rij van Sectie 1 (Rij 5 van Rand) om aan 
te hechten.
Rij 1 (GK) (Beg st, 4st) in zelfde s als hv, 1v in elk van volg twee 3l-open van laatste rij van 
Sectie 1, keer. [5 st, 2 v] 
Rij 2 (AK) Sla 2 v over, 2v in eerste st, 1v, 3v in volg st, 1v, 2v in volg st, 1v in elk van volg 
twee 3l-open van laatste rij van Sectie 1, keer. [11 v] 
Rij 3 (GK) Sla 2 v over, (pc, 2l, sla 1 s over) 2x, (1st, 3l, 1st) in volg hoek-s, (2l, sla 1 s over, 
pc) 2x, 1v in elk van volg twee 3l-open van laatste rij van Sectie 1, keer. 
[4 pc, 2 st, 4 2l-open, 2 v, 1 3l-open] 
Rij 4 (AK) Sla 2 v over, (1v in volg s, 2v in volg l-open) 3x, 3v in zelfde open als vorige v, (1v 
in volg s, 2v in volg 2l-open) 2x, 1v in pc, 1v in elk van volg twee 3l-open van laatste rij van 
Sectie 1, keer. [21 v]  
Rij 5 (GK) Sla 2 v over, (1st, 2l, 3st-cl) in volg s, (2l, sla 2 stn over, 3st-cl) 3x, 3l, 3st-cl in 
zelfde s als vorige s, (2l, sla 2 stn over, 3st-cl) 3x, 2l, 1st in zelfde s als vorige s, 1v in elk van 
volg twee 3l-open van laatste rij van Sectie 1, keer. [8 3st-cl, 2 st, 2 v, 8 2l-open, 1 3l-open] 
Rij 6 (AK) Sla 2 v over, 1v in volg st, (2v in volg 2l-open, 3v in volg 2l-open) 2x, 5v in volg 
3l-open, (2v in volg 2l-open, 3v in volg 2l-open) 2x, 1v in laatste st, 1v in elk van volg twee 
3l-open van laatste rij van Sectie 1. [29 v] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rand
Haak rijen van Rand langs lange kant van Opvuldriehoek 3, beide korte kanten van 
Opvuldriehoek 5 en lange kant van Opvuldriehoek 4 in deze volgorde als volgt:
Rij 1 (GK) Hecht Kleur J met hv aan in laatste s van Opvuldriehoek 3, 2v in zelfde s, haak 
14v gelijkmatig verdeeld langs lange kant van Opvuldriehoek 3, 3v in zesde 3l-open van 
laatste rij van Sectie 1 (deze 3l-open bevat al een s), 1v in volg 3l-open van laatste rij van 
Sectie 1, 3v in volg 3l-open van laatste rij van Sectie 1 (deze 3l-open bevat al een s), haak 
14v gelijkmatig verdeeld langs eerste korte kant van Opvuldriehoek 5 (plaats laatste v in 
s vlak voor hoek v), 3v in hoek v, haak 14v gelijkmatig verdeeld langs tweede korte kant 
van Opvuldriehoek 5, 3v in 3l-open van laatste rij van Sectie 1 (deze 3l-open bevat al 
een s), 1v in volg 3l-open van laatste rij van Sectie 1, 3v in volg 3l-open van laatste rij van 
Sectie 1 (deze 3l-open bevat al een s), haak 14v gelijkmatig verdeeld langs lange kant van 
Opvuldriehoek 4 tot laatste s, 2v in laatste s. [77 v] 
Knip Kleur J af.
Rij 2 (AK) Hecht Kleur B met hv aan in laatste s van vorige rij, 2v in zelfde s, 37v, 3v in 
hoek-s (tweede v vormt hoek), 37v, 2v in laatste s, keer. [81 v] 
Rij 3 (GK) (Beg dst, 2l, 1st) in eerste s, (1l, sla 1 s over, 1st) 20x, 3l (3l-open vormt hoek), 1st 
in zelfde s als vorige st, (1l, sla 1 s over, 1st) 20x, 2l, 1dst in zelfde s als vorige st, keer. 
[2 dst, 42 st, 40 l-open, 2 2l-open, 1 3l-open] 
Let op: dst stn van Rij 4 vormen kleine ‘bobbels’ aan GK van werk.
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Rij 4 (AK) 1v in dst, (1dst, 1v) in 2l-open, (1dst, 1v) 20x in volg 40 stn/open, 1dst in volg st, 
(1v, 1dst) 2x in volg 3l-open, 1v in zelfde 3l-open, 1dst in volg st, (1v, 1dst) 20x in volg 40 
stn/open, (1v, 1dst) in volg 2l-open, 1v in laatste s, keer. [46 dst, 47 v] 
Rij 5 (GK) (Beg st, 2l, 1v) in eerste s, (3l, 1v in volg v) 23x, 3l, 1v in zelfde s als vorige v, (3l, 
1v in volg v) 23x, 2l, 1st in zelfde s als vorige v, keer. 
[2 st, 48 v, 47 l-open, 3l-open, 2 2l-open] 
Rij 6 (AK) 1v in eerste s, 2v in elk van volg 12 l-open, 1v in volg l-open, 2v in elk van volg 
11 l-open, 5v in volg l-open (pm in derde v om hoek s te markeren), 2v in elk van volg 11 
l-open, 1v in volg l-open, 2v in elk van volg 12 l-open, 1v in laatste s. [101 v] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

Sectie 2 Afmetingen
Metropolis: 26 x 14 cm
Scrumptious: 34 x 17 cm

SECTIE 3
Met Kleur K en AK naar voren, hv in 14e v van laatste rij van Sectie 2 (Rij 6 van Rand) om 
aan te hechten.
Basisrechthoek
Let op: bobbels in deze sectie worden aan AK gehaakt en zijn zichtbaar aan GK.
Rij 1 (AK) 1v in zelfde s als hv, 1v in elk van volg 24 stn, keer, laat overige stn ongehaakt. 
[25 v] 
Rij 2 (GK) (Beg st, 1st) in eerste s, *sla 2 stn over, (1st, 1l, 1st) in volg s; herh vanaf * nog 6x, 
sla 2 stn over, 2st in laatste s, keer. [18 st, 7 1l-open] 
Haak bobbel van Rij 3 in Kleur I en v in Kleur K, wissel kleur in laatste gon van vorige s. Laat 
ongebruikte kleur hangen aan AK om Kleur K te verbergen tijdens het maken van bobbel 
met Kleur I.
Let op: als bobbel aan AK wordt gemaakt, zijn Kleur I draadeinden aan AK zichtbaar.
Rij 3 (AK) Ga verder met Kleur K, 1v in elk van volg 12 stn/open, hecht Kleur I aan in laatste 
gon van vorige s, met Kleur I, bobbel in volg 1l-open, wissel naar Kleur K, 1v in elk van volg 
12 stn/open, keer. [1 bobbel, 24 v]
Knip Kleur I af.
Rij 4 (GK) Herh Rij 2.
Ga verder met haken van bobbels van Rij 5 in Kleur I en v in Kleur K. Laat ongebruikte 
kleur hangen aan AK om ongebruikte draden alleen tussen eerste en laatste gehaakte 
bobbels te verbergen.
Let op: als bobbels aan AK worden gehaakt, zijn Kleur I draadeinden aan AK zichtbaar.
Rij 5 (AK) Ga verder met Kleur K, 1v in elk van volg 9 stn/open, hecht Kleur I aan in laatste 
gon van vorige s, met Kleur I, bobbel in volg 1l-open, wissel terug naar Kleur K, 1v in elk 
van volg 5 stn/open, wissel naar Kleur I, bobbel in volg 1l-open, wissel naar Kleur K, 1v in 
elk van volg 9 stn/open, keer. [2 bobbels, 23 v] 
Knip Kleur I af.
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Rij 6 (GK) Herh Rij 2. 
Rij 7 (AK) Herh Rij 3, knip Kleur I af.
Rij 8 Met Kleur K, 1v in elke s tot eind. [25 v] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Opvuldriehoek 6 
Hecht Kleur L met hv aan in tweede v van laatste rij van Sectie 2 (Rij 5 van Sectie 2: Rand).
Rij 1 (AK) 1v in zelfde s als hv, 1v in elk van volg 9 stn, 3v smh over volg 2 v en zijkant 
van eerste v van Basisrechthoek, haak 10v gelijkmatig verdeeld langs rij-einden van 
Basisrechthoek, plaats laatste v in zijkant van laatste s van Rij 8 van Basisrechthoek, keer. 
[1 3v smh, 20 v] 
Rij 2 (GK) Beg 3st smh over eerste 3 v, (1l, sla 1 s over, 1st) 2x, 1l, sla 1 s over, 5st smh, (1l, 
sla 1 s over, 1st) 2x, 1l, sla 1 s over, 3st smh, keer. [1 5st smh, 2 3st smh, 4 st, 6 1l-open] 
Rij 3 (AK) Beg 3st smh over eerste 3 stn/open, 1l, sla 1 l-open over, 5st smh over volg 5 
stn/open, 1l, sla 1 l-open over, 3st smh over volg 1 st, l-open en 3st smh, keer. 
[1 5st smh, 2 3st smh, 2 1l-open] 
Rij 4 (GK) 5v smh over alle 5 stn/open van vorige rij. [1 5v smh]
Knip draad af en hecht alle draadjes af. 
Opvuldriehoek 7 
Hecht Kleur L met hv aan in zijkant van eerste s van Rij 8 van Basisrechthoek.
Rij 1 (AK) 10v gelijkmatig verdeeld langs rij-einden van Basisrechthoek als hiervoor, laat 
zijkant van v van eerste rij van Basisrechthoek ongehaakt, 3v smh over zijkant van volg v en 
2 v van laatste rij van Sectie 2, 10v, laat hoek v ongehaakt, keer. [1 3v smh, 20 v] 
Rij 2-4 Haak als voor Opvuldriehoek 6.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Opvuldriehoek 8 
Hecht Kleur B met hv aan in eerste s van Rij 8 van Basisrechthoek.
Rij 1 (GK) 1v in zelfde s als hv, 24v, keer. [25 v]
Wissel Kleur B en Kleur L af tijdens Rij 2-7. Verberg ongebruikte kleur of laat draad hangen 
aan AK op zelfde manier als hiervoor nadat je tweede kleur hebt aangehecht. 
Rij 2 (AK) Ga verder met Kleur B, beg 3st smh, 6st, 3st smh, wissel naar Kleur L tijdens 
laatste gon van vorige s, ga verder met Kleur L, 4st in volg s, wissel naar Kleur B, 3st smh, 
6st, 3st smh, keer. [4 3st smh, 16 st] 
Rij 3 (GK) Beg 3st smh, 2st, 3st smh, wissel naar Kleur L, 3st in volg s, 2st, 3st in volg s, 
wissel naar Kleur B, 3st smh, 2st, 3st smh, keer. [4 3st smh, 12 st] 
Rij 4 (AK) Beg 3st smh, 3st in volg s, wissel naar Kleur L, 2st smh, 4st, 2st smh, wissel naar 
Kleur B, 3st in volg s, 3st smh, keer. [2 3st smh, 2 2st smh, 10 st] 
Rij 5 (GK) Beg 3st smh, 2st in volg s, wissel naar Kleur L, 2st smh, 2st, 2st smh, wissel naar 
Kleur B, 2st in volg s, 3st smh, keer. [2 3st smh, 2 2st smh, 6 st] 
Rij 6 (AK) Beg 2st smh, 1st in volg s, wissel naar Kleur L, (2st smh) 2x, wissel naar Kleur B, 
1st in volg s, 2st smh, keer. [4 2st smh, 2 st] 
Rij 7 (GK) Beg 2st smh, wissel naar Kleur L, 2st smh, wissel naar Kleur B, 2st smh, keer. 
[3 2st smh] 
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Knip Kleur L af.
Rij 8 (AK) Beg 3st smh, pm in deze s om beg/eindpunten voor volg sectie te markeren. 
[1 3st smh]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Herh Basisrechthoek en Opvuldriehoeken 6-8 aan andere kant van Sectie 2 deel, beg met 
Basisrechthoek met AK naar voren en hecht aan in 14e v van laatste rij van Sectie 2 (reken 
ongehaakte hoek s als eerste s). Beg Opvuldriehoek 6 in s na ongehaakte hoek v. Beg 
Opvuldriehoek 7 in zijkant van eerste s van Rij 8 van Basisrechthoek. Beg Opvuldriehoek 8 
in eerste s van Rij 8 van Basisrechthoek.

Sectie 3 Afmetingen
Metropolis: 26 x 14 cm
Scrumptious: 34 x 17 cm

SECTIE 4
Opvuldriehoek 9 
Hecht Kleur B met hv aan in eerste v van laatste rij van Sectie 2 (Rij 5 van Sectie 2: Rand), 
aangegeven met groene stip op Schema 8e: Deel 2 Sectie 4.
Rij 1 (GK) 1v in zelfde s als hv, 36v gelijkmatig verdeeld langs rij-einden, plaats laatste v in 
laatste 3st smh van Opvuldriehoek 8, keer. [37 v] 
Rij 2 (AK) Beg 3st smh, (1l, sla 1 s over, 1st) tot eind, keer. [1 3st smh, 17 st, 17 1l-open] 
Rij 3 (GK) Beg st, 1st in elke s/open tot laatste 3 stn/open, 3st smh, keer. [1 3st smh, 32 st] 
Rij 4 (AK) Herh Rij 2. [1 3st smh, 15 st, 15 1l-open] 
Rij 5 (GK) Beg st, (1l, sla 1 open over, pc in volg st, 1l, sla 1 open over, 1st in volg st) tot 
laatste 2 st, 1l, pc in volg st, 1l, sla 1 open over, 3st smh over 1 st, 1 open en beg 3st smh, 
keer. [1 3st smh, 7 pc, 7 st, 14 1l-open] 
Rij 6 (AK) Beg 2st smh over 3st smh en 1l-open, sla 1 pc en 1 open over, 4 st in elke s tot 
laatste st, 2st in laatste st, keer. [1 2st smh, 26 st] 
Rij 7 (GK) Beg 2st smh over eerste 2 st, (3l, 4st smh) tot laatste 2st smh, 1st in 2st smh, keer. 
[6 4st smh, 1 2st smh, 1 st, 6 3l-open] 
Rij 8 (AK) Sla eerste st en 4st smh over, 1l, 2v in eerste 3l-open, (1v in 4st smh, 3v in 
3l-open) tot 2st smh, 1v in 2st smh, keer. [23 v] 
Rij 9 (GK) Herh Rij 3. [1 3st smh, 20 st] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 10 (AK) Hecht Kleur M met hv aan in laatste s van vorige rij, herh Rij 2. 
[1 3st smh, 9 st, 9 1l-open] 
Rij 11 (GK) Herh Rij 5. [1 3st smh, 4 pc, 4 st, 8 1l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 12 (AK) Hecht Kleur N met hv aan in laatste s van vorige rij, herh Rij 6. [1 2st smh, 14 st] 
Rij 13 (GK) Herh Rij 7. [3 4st smh, 1 2st smh, 1 st, 3 3l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 14 (AK) Hecht Kleur B met hv aan in laatste s van vorige rij, herh Rij 8. [11 v] 
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Rij 15 (GK) Herh Rij 3. [1 3st smh, 8 st] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 16 (AK) Hecht Kleur M met hv aan in laatste s van vorige rij, herh Rij 2. 
[1 3st smh, 3 st, 3 1l-open] 
Rij 17 (GK) Beg st, 1l, pc in volg st, 1l, sla 1 open over, 3st smh over 1 st, 1 open en beg 3st 
smh, keer. [1 3st smh, 1 pc, 1 st, 2 1l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 18 (AK) Hecht Kleur N aan met hv in laatste s van vorige rij, beg 2st smh over 3st smh 
en 1l-open, sla pc en 1l-open over, 2st in laatste st, keer. [1 2st smh, 2 st] 
Rij 19 (GK) Beg 3st smh. [1 3st smh]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Opvuldriehoek 10 
Hecht Kleur B met hv aan in laatste 3st smh van Opvuldriehoek 8, aangegeven met oranje 
stip op Schema 8e: Deel 2 Sectie 4.
Let op: in deze sectie tot eind worden sommige beg 2st smh/3st smh over stn en open 
gehaakt: 1 l-open telt als 1 s. 
Rij 1 (GK) Beg in zelfde s als hv, 37v gelijkmatig verdeeld langs rij-einden, plaats laatste v 
in ongehaakte v van laatste rij van Sectie 2, keer. [37 v] 
Rij 2 (AK) Beg st, (1l, sla 1 s over, 1st) tot laatste 4 stn, 1l, sla 1 s over, 3st smh, keer. 
[1 3st smh, 17 st, 17 1l-open] 
Rij 3 (GK) Beg 3st smh, 1st in elke s/open tot eind, keer. 
[1 3st smh, 32 st] 
Rij 4 (AK) Herh Rij 2. [1 3st smh, 15 st, 15 1l-open] 
Rij 5 (GK) Beg 3st smh, (1l, pc in volg st, 1l, 1st in volg st) tot eind, keer. 
[1 3st smh, 7 pc, 7 st, 14 1l-open] 
Rij 6 (AK) (Beg st, 1st) in eerste s, sla volg l-open, pc en l-open over, 4st in elke st tot laatste 
st, sla 1l-open en pc over, 2st smh over laatste l-open en 3st smh, keer. [1 2st smh, 26 st] 
Rij 7 (GK) Beg st, (4st smh, 3l) tot laatste 2 st, 2st smh, keer. 
[6 4st smh, 1 2st smh, 1 st, 6 3l-open] 
Rij 8 (AK) 1v in eerste s, (3v in 3l-open, 1v in 4st smh) tot laatste 3l-open, 2v in laatste 
3l-open, keer. [23 v] 
Rij 9 (GK) Herh Rij 3. [1 3st smh, 20 st] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 10 (AK) Hecht Kleur M met hv aan in laatste s van vorige rij, herh Rij 2. 
[1 3st smh, 9 st, 9 1l-open] 
Rij 11 (GK) Herh Rij 5. [1 3st smh, 4 pc, 4 st, 8 1l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 12 (AK) Hecht Kleur N met hv aan in laatste s van vorige rij, herh Rij 6. [1 2st smh, 14 st] 
Rij 13 (GK) Herh Rij 7. [3 4st smh, 1 2st smh, 1 st, 3 3l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 14 (AK) Hecht Kleur B met hv aan in laatste s van vorige rij, herh Rij 8. [11 v] 
Rij 15 (GK) Herh Rij 3. [1 3st smh, 8 st] 
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Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 16 (AK) Hecht Kleur M met hv aan in laatste s van vorige rij, herh Rij 2. 
[1 3st smh, 3 st, 3 1l-open] 
Rij 17 (GK) Beg 3st smh, 1l, pc in volg st, 1l, 1st in laatste st, keer. 
[1 3st smh, 1 pc, 1 st, 2 1l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 18 (AK) Hecht Kleur N met hv aan in laatste s van vorige rij, (beg st, 1st) in eerste s, sla 
volg 1l-open en pc over, 2st smh over 1l-open in 3st smh, keer. [1 2st smh, 2 st] 
Rij 19 (GK) Beg 3st smh. [1 3st smh]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Opvuldriehoek 11 
Hecht Kleur B in laatste 3st smh of Opvuldriehoek 8, aangegeven met paarse stip op 
Schema 8e: Deel 2 Sectie 4. 
Rij 1 (GK) Beg in zelfde s als hv, 73v gelijkmatig verdeeld langs rij-einden (37e v valt in 
gemarkeerde s van laatste rij van Sectie 2), plaats laatste v in tegenoverliggende laatste 3st 
smh van Opvuldriehoek 8, keer. [73 v]
Rij 2 (AK) Beg 3st smh, (1l, sla 1 s over, 1st) tot laatste 4 stn, 1l, sla 1 s over, 3st smh, keer. 
[2 3st smh, 33 st, 34 1l-open] 
Rij 3 (GK) Beg 3st smh, 1l-open en 1 st, 1st in elke s/open tot laatste 3 stn/open, 3st smh, 
keer. [2 3st smh, 63 st] 
Rij 4 (AK) Herh Rij 2. [2 3st smh, 29 st, 30 1l-open] 
Rij 5 (GK) Beg 3st smh over 3st smh, 1l-open en 1 st, (1l, pc in volg st, 1l, 1st in volg st) tot 
laatste 2 st, 1l, pc in volg st, 1l, sla 1 open over, 3st smh, keer. 
[2 3st smh, 14 pc, 13 st, 28 1l-open] 
Rij 6 (AK) Beg 2st smh over 3st smh en 1l-open, 4 st in elke st tot eind, 2st smh over laatste 
l-open en 3st smh, keer. [2 2st smh, 52 st] 
Rij 7 (GK) Beg st in 2st smh, (4st smh, 3l) tot laatste 4 st, 4st smh, 1st in 2st smh, keer.
[13 4st smh, 2 st, 12 3l-open] 
Rij 8 (AK) Sla eerste st en 4st smh over, 1l, 2v in eerste 3l-open, (1v in 4st smh, 3v in 
3l-open) tot een na laatste 4st smh, 1v in 4st smh, 2v in 3l-open, laat laatste 4st smh en st 
ongehaakt, keer. [45 v, 1 l] 
Rij 9 (GK) Herh Rij 3. [2 3st smh, 39 st] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 10 (AK) Hecht Kleur M met hv aan in laatste s van vorige rij, herh Rij 2. 
[2 3st smh, 17 st, 18 1l-open] 
Rij 11 (GK) Herh Rij 5. [2 3st smh, 8 pc, 7 st, 16 1l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 12 (AK) Hecht Kleur N met hv aan in laatste s van vorige rij, herh Rij 6. [2 2st smh, 28 st] 
Rij 13 (GK) Herh Rij 7. [7 4st smh, 2 st, 6 3l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 14 (AK) Hecht Kleur B met hv aan in laatste l-open van vorige rij, 2v in zelfde l-open als 
hv, (1v in 4st smh, 3v in 3l-open) tot laatste 4st smh, 1v in 4st smh, 2v in 3l-open, laat laatste 
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4st smh en st ongehaakt, keer. [21 v]
Rij 15 (GK) Herh Rij 3. [2 3st smh, 15 st] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 16 (AK) Hecht Kleur M met hv aan in laatste s van vorige rij, herh Rij 2. 
[2 3st smh, 5 st, 6 1l-open] 
Rij 17 (GK) Beg 3st smh over 3st smh, 1l-open en 1 st, 1l, pc in volg st, 1l, 1st in volg st, 1l, 
pc in volg st, 1l, sla volg 1l-open over, 3st smh over volg 1 st, 1l-open en 3st smh, keer. 
[2 3st smh, 2 pc, 1 st, 4 1l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 18 (AK) Hecht Kleur N met hv aan in laatste s van vorige rij, beg 2st smh over 3st smh 
en 1l-open, 4st in st, sla 1l-open en 1 pc over, 2st smh over 1l-open en 3st smh, keer. 
[2 2st smh, 4 st] 
Rij 19 (GK) Beg 6st smh. [1 6st smh]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

Sectie 4 Afmetingen
Metropolis: 54 x 28 cm
Scrumptious: 68 x 34 cm

LINKERMOTIEF
Gebruik kleuren zoals aangegeven op volledige dekenschema’s per kleurstelling (Schema 
1-3). Gebruik niet dezelfde kleuren als aangegeven in herhaalde patroondelen 
anders heb je mogelijk te weinig van die kleur voor volgende secties.
Herh Sectie 1-3 van Middenmotief.
Herh Sectie 4 van Middenmotief, behalve Opvuldriehoek 9.

Linkermotief Afmetingen
Metropolis: 42 x 28 cm
Scrumptious 50 x 34 cm

RECHTERMOTIEF
Gebruik kleuren zoals aangegeven op volledige dekenschema’s per kleurstelling (Schema 
1-3). Gebruik niet dezelfde kleuren als aangegeven in herhaalde patroondelen 
anders heb je mogelijk te weinig van die kleur voor volgende secties.
Herh Sectie 1-3 van Middenmotief.
Herh Sectie 4 van Middenmotief, behalve Opvuldriehoek 10.

Rechtermotief Afmetingen
Metropolis: 42 x 28 cm
Scrumptious: 50 x 34 cm
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RAND
Met GK naar voren, plaats alle drie motieven zoals aangegeven op Schema 9: Rand + Aan 
Elkaar Haken.
Met GK naar voren, hecht Kleur A met hv aan Linkermotief aan in eerste v van Rij 1 van 
Sectie 4: Opvuldriehoek 11, aangegeven met groene stip op Schema 9: Rand + Aan Elkaar 
Haken. (Het beginpunt voor linkshandigen ligt aan de andere kant van Schema, waarbij je 
stn kloksgewijs haakt)
Let op: bij haken van eerste deel van Rand in rij-einden, pm in elke 10 stn om te controleren 
dat stn gelijkmatig verdeeld zijn. Voor linkshandigen, begin aan andere kant.

Haak langs rode lijn op Schema 9: Rand + Aan Elkaar Haken als volgt: 3v in zelfde s als hv 
(pm in tweede v om beg van Lussenrij te markeren), haak 48v gelijkmatig verdeeld langs 
rij-einden van eerste kant tot 6st smh in hoek, *3v in 6st smh hoek (pm in tweede v zojuist 
gemaakt), haak 100v gelijkmatig verdeeld langs rij-einden van volg kant tot laatste 3st smh 
van Opvuldriehoek 10 (vóór volg hoek), 2v smh over 3st smh van Opvuldriehoek 10 (s vóór 
hoek) en 3st smh van Opvuldriehoek 9 (eerste s na hoek) (pm in 2v smh zojuist gemaakt), 
haak 100v gelijkmatig verdeeld langs volg rand tot 6st smh in hoek; herh vanaf * nog 1x, 
3v in 6st smh hoek (pm in tweede v zojuist gemaakt), haak 48v gelijkmatig verdeeld langs 
volg kant tot laatste v van Rij 1 van Rechtermotief: Opvuldriehoek 11, 3v in eerste rij van 
Sectie 4 voor hoek (pm in tweede v zojuist gemaakt), haak 38v evenredig naar beneden 
langs kant van Rechtermotief: Sectie 3 tot laatste s van volg hoek (eind van rode lijn). Hecht 
niet af.

Plaats 10 sm langs ongehaakte onderkant van Deel 2 zoals aangegeven met paarse 
stippen op Schema 9: Rand + Aan Elkaar Haken.

Haak Deel 2 aan Deel 1 
Haak verder langs blauwe lijn van Schema 9: Rand + Aan Elkaar Haken om rand te 
voltooien en om Deel 2 gaandeweg aan Deel 1 te haken als volgt: 2v in hoek, HLD-naad in 
naastgelegen hoek v van Deel 1: Motief 10, 1v in zelfde hoek als vorige 2 v, HLD-naad, (1v, 
HLD-naad) 35x langs rand van Motief 10, eindig bij eerste sm, (1v, HLD-naad) 37x langs elk 
volgend Deel 1 motief (eindig altijd bij volg sm) tot volg hoek, 2v in hoek, haak 37v langs 
volg overige kant van Linkermotief: Sectie 3, hv in eerste v om te sluiten, hecht niet af.
Deel 1 en 2 zijn nu aan elkaar gehaakt. Ga verder met het haken van Lussenrij.
 
LUSSENRIJ
Let op: sm in Rand geven pieken/dallen aan; werk eerste en laatst v voor elke kant in deze 
gemarkeerde stn. Verwijder gaandeweg sm en pm in v stn elke keer als je (3l-open, sla 2 
stn over, 1v) herhaling haakt, zodat het later makkelijker wordt om Deel 1 aan Deel 2 vast te 
haken.
Hv in tweede v van Rand (gemarkeerd met sm), (1v, 3l, 1v) in zelfde s als hv, (3l, sla 2 stn 
over, 1v) 170x tot hoek v bij oranje stip op Schema 9: Rand + Aan Elkaar Haken is bereikt, 
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3l, 1v in zelfde s, knip draad af en hecht alle draadjes af. Blauwe getallen op Schema 9: 
Rand + Aan Elkaar Haken staan voor aantal 3l-open per gedeelte. [173 v, 172 l-open] 
 
Paneel 1 is nu compleet.

Schema 7: Deel 2 Lay-out Schema
Linkermotief Middenmotief Rechtermotief

Schema 8a: Deel 2 Middenmotief

Legenda
Sectie 1

Sectie 2

Sectie 3

Sectie 4

Schema 8b: Deel 2 Sectie 1
Basisdriehoek

Opvuldriehoek 2

Rand

Opvuldriehoek 1

Schema 8c: Deel 2 Sectie 2

Opvuldriehoek 3

Rand

Opvuldriehoek 4

Opvuldriehoek 5

Schema 8d: Deel 2 Sectie 3

Opvuldriehoek 7

Basisrechthoek

Opvuldriehoek 8

Opvuldriehoek 6

Schema 8e: Deel 2 Sectie 4

Opvuldriehoek 9

Opvuldriehoek 10

Opvuldriehoek 11

Schema 7: Deel 2 Lay-out

Schema 8a: Deel 2 Middenmotief

Schema 8b: Deel 2 Sectie 1

Schema 8c: Deel 2 Sectie 2

Schema 8e: Deel 2 Sectie 4

Schema 8d: Deel 2 Sectie 3

Legenda
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Schema 9: Deel 2 Rand + Aan Elkaar Haken
LinkermotiefMiddenmotiefRechtermotief

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

HLD-naad aan Deel 1 Deel 2

Deel 1Bovenkant van Deken

18 3l-open34 3l-open34 3l-open34 3l-open34 3l-open18 3l-open

Schema 9: Deel 2 Rand + Aan Elkaar Haken


