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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/Wmu4fps8jh8
Linkshandige video in het Nederlands  
https://youtu.be/wsVGFZVKgUE
Rechtshandige video in het Engels (UK terminologie) 
https://youtu.be/ehf2YUsdlzk
Linkshandige video in het Engels (UK terminologie) 
https://youtu.be/VB1LCLANjQQ

OPMERKINGEN
In Deel 3 worden 20 vierkante motieven gehaakt en tijdens de laatste toer aan elkaar 
gehaakt, behalve Motief 1. De Platte Vlecht methode wordt gebruikt om motieven aan 
elkaar te haken: deze methode bevat ook de HLD-naad methode (zie Tips & Tricks 
document). Zie Schema 10: Deel 3 Aan Elkaar Haken om te zien hoe elk motief in de 
laatste toer aan elkaar wordt gehaakt en hoe ze gepositioneerd worden ten opzichte 
van andere motieven. Hoeken worden parallel of diagonaal aan naastgelegen motieven 
gehaakt, dit wordt respectievelijk aangegeven met oranje en paarse stippen op Schema 
10.
Het wordt aangeraden om alle hoek-open en hoek-stn met een sm te markeren tijdens het 
maken van elk motief. Deze worden, waar relevant, aangegeven in het patroon.
Hecht draadjes gaandeweg af waar aangegeven om tijd te besparen aan eind van Deel 3.
Gebruik 2,5 mm naald voor Metropolis garen en 3,5 mm naald voor Scrumptious garen.
Alternatieve methode om aan elkaar te haken
Indien gewenst kun je elk motief afzonderlijk haken zonder ze gaandeweg aan elkaar 
te haken. Er zijn vijf motiefpatronen: maak vier van Motief 1, 3, 5, 6 en 7, haak de laatste 
toeren zoals Toer 11 van Motief 1. Gebruik overhandse stn om alle 20 motieven aan elkaar 
te haken zoals aangegeven op Schema 10.

Afmetingen
Metropolis versie: 13,5 x 13,5 cm inclusief aanhecht toer
Scrumptious versie: 16 x 16 cm inclusief aanhecht toer

DEEL 3 | NL

COLOUR LAB CAL

https://youtu.be/Wmu4fps8jh8 
https://youtu.be/wsVGFZVKgUE 
https://youtu.be/ehf2YUsdlzk 
https://youtu.be/VB1LCLANjQQ 
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INSTRUCTIES

MOTIEF 1
Let op: dit motief wordt volledig gehaakt met GK naar voren, keer niet na elke toer.
Met Kleur V, 3l, hv in eerste l om ring te maken.
Toer 1 (GK) Beg 2st-cl in ring, (1l, 2st-cl in ring) 7x, 1l, hv in beg 2st-cl om te sluiten (in 1 l 
aan bovenkant van beg 2st-cl). [8 2st-cl, 8 1l-open]
Toer 2 (GK) Hv in 1l-open, beg st in eerste 1l-open, (3st in zelfde 1l-open, 1st in volg 
1l-open) 8x, laat laatste 1 st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. [32 st]
Toer 3 Beg 4st smh over zelfde s als hv en volg 3 stn, (5l, 4st smh over volg 4 stn) 7x, 5l, hv 
in beg 4st smh. [8 4st smh, 8 5l-open]
Knip draad af en hecht draadjes af.
Toer 4 Hecht Kleur C met hv aan in willekeurige 5l-open, beg st in zelfde open als hv, (7st 
in zelfde 5l-open, 1st in volg 5l-open) 8x, laat laatste 1 st van laatste herh ongehaakt, hv in 
beg st. Let op: pm in laatste s om deze tijdens volg toer makkelijker te vinden. [64 st]
Toer 5 1v in zelfde s als hv, 63v, hv in eerste v. Let op: pm in zevende v om beg punt voor 
Toer 6 te markeren. [64 v]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Toer 6 Hecht Kleur V aan met hv in gemarkeerde v van Toer 5, beg 2st-cl in zelfde s als hv, 
(3l, 2st-cl in zelfde s, 1l, sla 3 stn over, 2st-cl in volg s) 16x, laat laatste 2st-cl van laatste herh 
ongehaakt, hv in beg 2st-cl. [32 2st-cl, 16 3l-open, 16 1l-open] 
Toer 7 Hv in volg 3l-open, *3l, sla volg l-open over, (2dst-cl, 2l) 3x in volg l-open, 2dst-cl 
in zelfde l-open, 3l, sla volg l-open over, (1v in volg l-open, 2l) 4x, 1v in volg l-open; herh 
vanaf * nog 3x, hv in beg 3l-open. Let op: 2l-open in midden van 2dst-cls vormt hoek-open. 
[16 2dst-cl, 20 v, 8 3l-open, 28 2l-open]
Toer 8 1v in zelfde s als laatste s van vorige toer, *2l, 1v in volg l-open, 2l, (3st-cl, 3l (vormt 
hoek-open), 3st-cl) in hoek-open, (2l, 1v in volg l-open) 7x; herh vanaf * nog 3x, laat laatste 
1 v van laatste herh ongehaakt, hv in eerste v. [8 3st-cl, 32 v, 36 2l-open, 4 hoek-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Toer 9 Hecht Kleur C met hv aan in willekeurige hoek-open, beg st in zelfde open als hv, 
(2l (vormt hoek-open), 3st in zelfde hoek-open, 3st in elk van volg 10 l-open) 4x, laat laatste 
1 st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. [132 st, 4 hoek-open]
Toer 10 Hv in hoek-open, (3v in hoek-open (tweede v is hoek-s), 33v) 4x, hv in eerste v. 
[144 v]
Toer 11 Hv in hoek-s, *(1v, 3l, 1v) in hoek-s, (3l, sla 2 stn over, 1v) 11x, 3l; herh vanaf * nog 
3x, hv in eerste v. [52 v, 52 3l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 2 
Let op: dit motief wordt volledig gehaakt met GK naar voren, keer niet na elke toer.
Toer 1-10 Herh als voor Motief 1, wissel Kleur I en A af. Beg met Kleur I voor Toer 1-3, 
wissel naar Kleur A voor Toer 4-5, wissel naar Kleur I voor Toer 6-8 en eindig met Kleur A 
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voor Toer 9-10.
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 11.
Toer 11 (GK) Ga verder met Kleur A, herh als voor Toer 11 van Motief 1 tot tweede hoek-s, 
haak aan naastgelegen hoek van Motief 1 als volgt: 1v in hoek-s van huidig motief, 1l, 
HLD-naad door naastgelegen 3l hoek-open, 2l, 1v in zelfde hoek-s van huidig motief, ga 
als volgt verder met Platte Vlecht methode om volg rand van dit motief aan naastgelegen 
rand van Motif 1 te haken: *1l, haal lus van naald, steek naald van voren naar achteren 
door corresponderende 3l-open van Motief 1, plaats lus terug op naald, haal lus op naar 
voorkant van werk, 2l, sla 2 stn over van huidig motief, 1v in volg s; herh vanaf * nog 
10x, Platte Vlecht methode, sla 2 stn van huidig motief over, haak volg hoek en haak aan 
naastgelegen hoek van Motief 1 op zelfde manier als hiervoor, haak overige kanten als 
Toer 11 van Motief 1, hv in eerste v. [52 v, 52 l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 3 
Met Kleur CC, 3l, hv in eerste l om ring te maken.
Keer na elke toer tijdens Toer 1-5.
Toer 1 (GK) Beg st, (1l, 2st in ring) 3x, 1l, 1st in ring, hv in beg st om te sluiten (in 1 l aan 
bovenkant van beg st), keer. [8 st, 4 hoek-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Toer 2 (AK) Hecht Kleur Z met hv aan in willekeurige hoek-open, beg st in zelfde hoek-
open, (1l, 3st in zelfde hoek-open, 3st in volg hoek-open) 4x, laat laatste 1 st van laatste 
herh ongehaakt, hv in beg st, keer. [24 st, 4 hoek-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Toer 3 (GK) Hecht Kleur U 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, laat laatste s van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. [36 st, 4 hoek-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Toer 4 (AK) Met Kleur Y, herh Toer 3. [48 st, 4 hoek-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Toer 5 (GK) Met Kleur X, herh Toer 3, keer niet. [60 st, 4 hoek-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Haak overige toeren met alleen Kleur A en met GK telkens naar voren.
Toer 6 (GK) Hecht Kleur A met hv aan in willekeurige hoek-open, herh Toer 3. 
[72 st, 4 hoek-open]
Toer 7 (GK) Ga verder met Kleur A, hv in hoek-open, herh Toer 3. [84 st, 4 hoek-open]
Toer 8 Hv in hoek-open, beg st in hoek-open, *3l (vormt hoek-open), 3st in zelfde hoek-
open, (1l, sla 1 s over, 1st) 10x, 1l, sla 1 s over, 3st in hoek-open; herh vanaf * nog 3x, laat 
laatste 1 st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. Let op: sommige stn zijn verborgen, 
controleer stn telling goed. [64 st, 44 1l-open, 4 3l hoek-open]
Toer 9 Hv in hoek-open, beg st in zelfde hoek-open, (3l (vormt hoek-open), 2st in zelfde 
hoek-open, 1st in elk van volg 27 stn/open, 2st in hoek-open) 4x, laat laatste 1 st van laatste 
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herh ongehaakt, hv in beg st. Let op: sommige stn zijn verborgen, controleer stn telling 
goed. [124 st, 4 hoek-open]
Toer 10 Hv in hoek-open, (5v in hoek-open (derde v is hoek-s), 1v in elk van volg 31 stn) 4x, 
hv in eerste v. [144 v]
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 11.
Let op: om gaten bij diagonaal aan elkaar haken van hoeken te voorkomen, plaats naald 
onder vorige aan elkaar gehaakte hoek om deze te omsluiten nadat 3l zijn gehaakt.
Toer 11 Ga verder met Kleur A, herh als voor Toer 11 van Motief 1 tot derde hoek-s, haak 
deze hoek en haak aan naastgelegen hoek van Motief 1 op zelfde manier als hiervoor, ga 
verder met Platte Vlecht methode om volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van 
Motief 1 te haken tot volg hoek-s, haak deze hoek en haak aan aangrenzende diagonale 
hoek van Motief 2 op zelfde manier als hiervoor, haak overige rand als Toer 11 van Motief 
1, hv in eerste v. [52 v, 52 l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 4
Let op: dit motief wordt volledig gehaakt met GK naar voren, keer niet na elke toer.
Toer 1-10 Herh als voor Motief 1, wissel Kleur W en B af. Beg met Kleur W voor Toer 1-3, 
wissel naar Kleur B voor Toer 4-5, wissel naar Kleur W voor Toer 6-8 en eindig met Kleur B 
voor Toer 9-10.
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 11.
Let op: om gaten bij diagonaal aan elkaar haken van hoeken te voorkomen, plaats naald 
onder vorige aan elkaar gehaakte hoek om deze te omsluiten nadat 3l zijn gehaakt.
Toer 11 (GK) Ga verder met Kleur B, herh als voor Toer 11 van Motief 1 tot tweede hoek-s, 
haak deze hoek en haak aan naastgelegen hoek van Motif 3 op zelfde manier als hiervoor, 
ga verder met Platte Vlecht methode om volg rand van dit motief aan naastgelegen 
rand van Motief 3 te haken tot volg hoek-s, haak deze hoek en haak aan aangrenzende 
diagonale hoek van Motief 1 op zelfde manier als hiervoor, ga verder met Platte Vlecht 
methode om volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van Motief 2 te haken tot 
volg hoek-s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen hoek van Motief 2 op zelfde 
manier als hiervoor, haak overige rand als Toer 11 van Motief 1, hv in eerste v. 
[52 v, 52 l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 5
Met Kleur J, 3l, hv in eerste l om ring te maken.
Haak Toer 1-3 telkens met GK naar voren, keer niet na elke toer.
Toer 1 (GK) Beg st, (3l, 2st in ring) 3x, 3l, 1st in ring, hv in beg st om te sluiten (in 1 l aan 
bovenkant van beg st). [8 st, 4 hoek-open]
Toer 2 (GK) Hv in eerste hoek-open, beg st in zelfde hoek-open, (3l, 2st in zelfde hoek-
open, 1l, 2st in volg hoek-open) 4x, laat laatste 1 st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. 
[16 st, 4 1l-open, 4 3l hoek-open]
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Toer 3 (GK) (5v in hoek-open (derde v is hoek-s), 1v in elk van volg 5 stn/open) 4x, hv in 
eerste v, keer. [40 v]
Let goed op GK/AK tijdens volg toeren. Keer alleen wanneer aangegeven.
Let op: dst stn van Rij 4 vormen kleine ‘bobbels’ aan GK van werk. 
Toer 4 (AK) 1v in zelfde s als hv, (1dst, 1v) 3x, 1dst in volg s, (1v, 1dst, 1v) in hoek-s, *(1dst, 
1v) 4x, 1dst, (1v, 1dst, 1v) in hoek-s; herh vanaf * nog 2x, 1dst, hv in eerste v, keer. 
[24 dst, 24 v]
Toer 5 (GK) 1v in zelfde s als hv, (3l, 1v in volg v) tot eind, 3l, hv in eerste v. 
[24 v, 24 3l-open]
Toer 6 (GK) Hv in eerste 3l-open, (beg st, 1st) in zelfde 3l-open, *(2st, 3l, 2st) in 3l-open 
(vormt hoek), 2st in elk van volg twee 3l-open, (1st, 1l, 1st) in volg 3l-open, 2st in elk van 
volg twee 3l-open; herh vanaf * nog 3x, laat laatste 2 st van laatste herh ongehaakt, hv in 
beg st. 
[56 st, 4 1l-open, 4 3l hoek-open]
Toer 7 (GK) 1v in zelfde s als hv, 1v in elke s tot hoek-open, *5v in hoek-open (derde v is 
hoek-s), 1v in elk van volg 15 stn/open tot volg hoek-open (8e v valt in l-open): herh vanaf * 
2x, 5v in hoek-open (derde v is hoek-s), 1v in elke s/open tot eind, hv in eerste v, keer. 
[80 v]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Let op: dst stn van Rij 8 vormen kleine ‘bobbels’ aan GK van werk.
Toer 8 (AK) Hecht Kleur C met hv aan in willekeurige hoek-s, 1v in zelfde hoek-s, *(1dst, 
1v) 9x, 1dst, (1v, 1dst, 1v) in hoek-s; herh vanaf * nog 3x, laat laatste 1 v van laatste herh 
ongehaakt, hv in eerste v, keer. [44 dst, 44 v]
Toer 9 (GK) Herh Toer 5. [44 v, 44 3l-open]
Haak overige toeren telkens met GK naar voren; keer niet na elke toer.
Toer 10 (GK) Hv in eerste 3l-open, beg st in zelfde 3l-open, *3l (vormt hoek-open), 3st in 
zelfde 3l-open, 2st in elk van volg vijf 3l-open, 1l, 2st in elk van volg vijf 3l-open, 3st in volg 
3l-open; herh vanaf * nog 3x, laat laatste 1 st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. 
[104 st, 4 1l-open, 4 3l hoek-open]
Toer 11 (GK) Hv in eerste hoek-open, beg st in zelfde hoek-open, *3l (vormt hoek-open), 
3st in zelfde hoek-open, (1l, sla 1 s over, 1st) 13x (zevende st valt in 1l-open), 1l, sla laatste s 
over, 3st in hoek-open; herh vanaf * nog 3x, laat laatste 1 st van laatste herh ongehaakt, hv 
in beg st. [76 st, 56 1l-open, 4 3l hoek-open]
Toer 12 (GK) Hv in eerste hoek-open, (3v in hoek-open (tweede v is hoek-s), 1v in elk van 
volg 33 stn/open) 4x, hv in eerste v. [144 v]
Let op: geen enkele rand van Motief 5 wordt tijdens volg toer aan elkaar gehaakt, alleen 
vierde hoek corresponderend met hoek van Motief 3.
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 13.
Let op: om gaten bij diagonaal aan elkaar haken van hoeken te voorkomen, plaats naald 
onder vorige aan elkaar gehaakte hoek om deze te omsluiten nadat 3l zijn gehaakt.
Toer 13 (GK) Hv in hoek-s, *(1v, 3l (vormt hoek-open), 1v) in hoek-s, (3l, sla 2 stn over, 1v) 
11x, 3l; herh vanaf * nog 2x, 1v in hoek-s, 1l, HLD-naad door aangrenzende diagonale 3l 
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hoek-open van Motief 3, 2l, 1v in zelfde hoek-s van huidig motief, (3l, sla 2 stn over, 1v) 
11x, 3l, hv in eerste v. [52 v, 52 l-open]
Knip draad af en hecht alle daadjes af.

MOTIEF 6
Let op: dit motief wordt volledig gehaakt met GK naar voren, keer niet na elke toer.
Met Kleur B, 3l, hv in eerste l om ring te maken.
Toer 1 (GK) Beg st in ring, 11st in ring, hv in beg st om te sluiten (in 1 l aan bovenkant van 
beg st). [12 st]
Toer 2 (GK) Beg 3dst-cl in zelfde s als hv, (3l, 3dst-cl in volg s) 11x, 3l, hv in beg 3dst-cl. 
[12 3dst-cl, 12 3l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Toer 3 Hecht Kleur X met hv aan in willekeurige 3l-open, beg st in zelfde 3l-open als 
hv, (1l, 2st in zelfde 3l-open, 1l, 2st in volg 3l-open) 12x, laat laatste 1 st van laatste herh 
ongehaakt, hv in beg st. [48 st, 24 1l-open]
Toer 4 Hv in l-open, 1v in zelfde l-open, 3l, (1v in volg l-open, 3l) 23x, hv in eerste v. 
[24 v, 24 3l-open]
Toer 5 Herh Toer 4.
Toer 6 Hv in 3l-open, 1v in zelfde 3l-open als hv, *3l, pc in volg 3l-open, 3l (vormt hoek-
open), pc in zelfde 3l-open, (3l, 1v in volg 3l-open) 5x; herh vanaf * nog 3x, laat laatste 1 v 
van laatste herh ongehaakt, hv in eerste v. [8 pc, 20 v, 24 3l-open, 4 hoek-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Toer 7 Hecht Kleur B met hv aan in willekeurige hoek-open, (5v in hoek-open (derde v is 
hoek-s), 3v in elk van volg drie 3l-open, 1v in volg v, 3v in elk van volg drie 3l-open) 4x, hv 
in eerste v. [96 v]
Toer 8 Hv in volg 2 stn, beg st in hoek-s, *2l, 3st in zelfde hoek-s, (sla 2 stn over, 3st in volg 
s) 8x; herh vanaf * nog 3x, laat laatste 1 st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. 
[108 st, 4 hoek-open]
Toer 9 Hv in hoek-open, beg st in zelfde hoek-open, *3l (vormt hoek-open), 3st in zelfde 
hoek-open, (3st tussen 3st-gr) 4x, 1l, (3st tussen 3st-gr) 4x, 3st in volg hoek-open; herh 
vanaf * nog 3x, laat laatste 1 st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. 
[120 st, 4 1l-open, 4 3l hoek-open]
Toer 10 Hv in volg hoek-open, (5v in hoek-open (derde v is hoek-s), 1v in elk van volg 31 
stn/open (16e v valt in 1l-open)) 4x, hv in eerste v. [144 v]
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 11.
Let op: om gaten bij diagonaal aan elkaar haken van hoeken te voorkomen, plaats naald 
onder vorige aan elkaar gehaakte hoek om deze te omsluiten nadat 3l zijn gehaakt.
Toer 11 Hv tot hoek-s, herh als voor Toer 11 van Motief 1 tot tweede hoek-s, haak deze 
hoek en haak aan aangrenzende hoek van Motief 5 op zelfde manier als hiervoor, ga 
verder met Platte Vlecht methode om volg rand van dit motief aan naastgelegen rand 
van Motief 5 te haken tot volg hoek-s, haak deze hoek en haak aan aangrenzende hoek 
van Motief 5 op zelfde manier als hiervoor, ga verder met Platte Vlecht methode om volg 
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rand van dit motief aan aangrenzende rand van Motief 3 te haken tot volg hoek-s, haak 
deze hoek en haak aan aangrenzende diagonale hoek van Motief 4 op zelfde manier als 
hiervoor, haak overige rand als Toer 11 van Motief 1, hv in eerste v. [52 v, 52 l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 7
Let op: dit motief wordt volledig gehaakt met GK naar voren, keer niet na elke toer.
Met Kleur A, 3l, hv in eerste l om ring te maken.
Toer 1 (GK) Beg st in ring, 15st in ring, hv in beg st om te sluiten (in 1 l aan bovenkant van 
beg st). [16 st]
Toer 2 (GK) Beg st in zelfde s als hv, (4st in zelfde s (tweede st is hoek-s), 1st in volg s, 1l, sla 
1 s over, 1st, 1st in volg s) 4x, laat laatste 1 st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. 
[28 st, 4 1l-open]
Toer 3 Hv in volg 2 stn, beg st in zelfde s als vorige hv, (4st in zelfde hoek-s (tweede st is 
hoek-s), 1st in volg s, 3l, sla 2 stn over, 1v in 1l-open, 3l, sla 2 stn over, 1st, 1st in hoek-s) 4x, 
laat laatste 1 st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. [28 st, 4 v, 8 3l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Toer 4 Hecht Kleur Y met hv aan in willekeurige hoek-s, beg st in zelfde hoek-s, (4st in 
zelfde hoek-s (tweede st is hoek-s), 1st in volg s, 4l, sla 2 st en l-open over, pc in v, , 4l, sla 
l-open en 2 st over, 1st, 1st in hoek-s) 4x, laat laatste 1 st van laatste herh ongehaakt, hv in 
beg st. [4 pc, 28 st, 8 4l-open]
Toer 5 Hv in volg 2 stn, beg st in hoek-s, (4st in zelfde hoek-s (tweede st is hoek-s), 1st in 
volg s, 1l, sla 1 s over, 1st, 3st in 4l-open, 2l, 3st in 4l-open, 1st in volg st, 1l, sla 1 s over, 1st, 
1st in hoek-s) 4x, laat laatste 1 st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. 
[60 st, 8 1l-open, 4 2l-open]
Toer 6 Hv in volg 2 stn, beg st in hoek-s, (4st in zelfde hoek-s (tweede st is hoek-s), 1st in 
volg s, 3l, sla volg 2 st over, 1v in 1l-open, 3l, sla 2 stn over, 2st, 3st in 2l-open, 2st, 3l, sla 
2 stn over, 1v in 1l-open, 3l, sla 2 stn over, 1st, 1st in hoek-s) 4x, laat laatste 1 st van laatste 
herh ongehaakt, hv in beg st. [56 st, 8 v, 16 3l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Toer 7 Hecht Kleur A met hv aan in hoek-s, beg st in zelfde s, (3l (vormt hoek-open), 2st in 
zelfde s, 1st in volg s, 4l, sla 2 st en 3l-open over, pc in v, 4l, sla 3l-open en 2 st over, 3st, 4l, 
sla 2 st en 3l-open over, pc in v, 4l, sla 3l-open en 2 st over, 1st, 2st in hoek-s) 4x, laat laatste 
1 st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. [8 pc, 36 st, 16 4l-open, 4 3l hoek-open]
Toer 8 Hv in hoek-open, beg st in hoek-open, *3l (vormt hoek-open), 2st in zelfde hoek-
open, (3st, 3st in 4l-open, 2l, 3st in 4l-open) 2x, 3st, 2st in hoek-open; herh vanaf * nog 3x, 
laat laatste 1 st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. [100 st, 8 2l-open, 4 3l hoek-open]
Toer 9 Hv in hoek-open, (5v in hoek-open (derde v is hoek-s), 8v, 3v in 2l-open, 9v, 3v in 
2l-open, 8v) 4x, hv in eerste v. [144 v]
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 10.
Toer 10 Ga verder met Kleur A, haak als voor Toer 11 van Motief 3. 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
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MOTIEF 8
Toer 1-10 Haak als voor Motief 6, wissel Kleur C en W af. Beg met Kleur C voor Toer 1-2, 
wissel naar Kleur W voor Toer 3-6 en eindig met Kleur C voor Toer 7-10.
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 11.
Toer 11 (GK) Ga verder met Kleur C en haak als voor Toer 11 van Motief 4.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 9
Toer 1-9 Haak als voor Motief 7, wissel Kleur A en Z af. Beg met Kleur A voor Toer 1-3, 
wissel naar Kleur Z voor Toer 4-6 en eindig met Kleur A voor Toer 7-9.
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 10.
Let op: om gaten bij diagonaal aan elkaar haken van hoeken te voorkomen, plaats naald 
onder vorige aan elkaar gehaakte hoek om deze te omsluiten nadat 3l zijn gehaakt.
Toer 10 (GK) Ga verder met Kleur A, herh als voor Toer 11 van Motief 1 tot derde hoek-s, 
haak deze hoek en haak aan aangrenzende diagonale hoek van Motief 7 op zelfde 
manier als hiervoor, ga verder met Platte Vlecht methode om volg rand van dit motief aan 
aangrenzende rand van Motief 8 te haken tot volg hoek-s, haak volgende rand(en) zoals 
Toer 11 van Motief 1, hv in eerste v. [52 v, 52 l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 10
Toer 1-10 Haak als voor Motief 3, wissel tijdens Toer 1-5 elke toer van kleur tijdens in deze 
volgorde: U, FF, Z, Y, EE. Wissel naar Kleur A voor Toer 6-10. 
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 11.
Let op: om gaten bij diagonaal aan elkaar haken van hoeken te voorkomen, plaats naald 
onder vorige aan elkaar gehaakte hoek om deze te omsluiten nadat 3l zijn gehaakt.
Toer 11 (GK) Ga verder met Kleur A, herh als voor Toer 11 van Motief 1 tot tweede hoek-s, 
haak deze hoek en haak aan aangrenzende diagonale hoek van Motief 8 op zelfde manier 
als hiervoor, haak vorige randen als voor Toer 11 van Motief 1, hv in eerste s. 
[52 v, 52 l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 11
Toer 1-10 Haak als voor Motief 1, wissel Kleur L en B af. Beg met Kleur L voor Toer 1-3, 
wissel naar Kleur B voor Toer 4-5, wissel terug naar Kleur L voor Toer 6-8 en eindig met 
Kleur B voor Toer 9-10. 
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 11.
Toer 11 (GK) Ga verder met Kleur B, haak als voor Toer 11 van Motief 3.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 12 
Toer 1-12 Haak als voor Motief 5, wissel Kleur AA en A af. Beg met Kleur AA voor Toer 1-7 
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en wissel naar Kleur A voor Toer 8-12. 
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 13.
Toer 13 (GK) Ga verder met Kleur A, haak als voor Toer 11 van Motief 4.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 13
Toer 1-13 Haak als voor Motief 5, wissel Kleur BB en C af. Beg met Kleur BB voor Toer 1-7 
en wissel naar Kleur C voor Toer 8-13. 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 14
Toer 1-10 Haak als voor Motief 3, wissel tijdens Toer 1-5 elke toer van kleur in deze 
volgorde: BB, FF, CC, U, Z. Wissel naar Kleur A voor Toer 6-10. 
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 11.
Toer 11 (GK) Ga verder met Kleur A, haak als voor Toer 11 van Motief 6.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 15
Toer 1-10 Haak als voor Motief 3, wissel tijdens Toer 1-5 elke toer van kleur in deze 
volgorde: Z, FF, BB, U, Y. Wissel naar Kleur A voor Toer 6-10.
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 11.
Toer 11 (GK) Ga verder met Kleur A, haak als voor Toer 11 van Motief 3.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 16
Toer 1-12 Haak als voor Motief 5, wissel Kleur M en B af. Beg met Kleur M voor Toer 1-7 en 
wissel naar Kleur B voor Toer 8-12. 
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 13.
Toer 13 (GK) Ga verder met Kleur B, haak als voor Toer 11 van Motief 4.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 17
Toer 1-10 Haak als voor Motief 6, wissel Kleur A en V af. Beg met Kleur A voor Toer 1-2, 
wissel naar Kleur V voor Toer 3-6 en eindig met Kleur A voor Toer 7-10.
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 11.
Toer 11 (GK) Ga verder met Kleur A, haak als voor Toer 10 van Motief 9.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 18
Toer 1-10 Haak als voor Motief 6, wissel Kleur B en CC af. Beg met Kleur B voor Toer 1-2, 
wissel naar Kleur CC voor Toer 3-6 en eindig met Kleur B voor Toer 7-10.
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 11.
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Toer 11 (GK) Ga verder met Kleur B, haak als voor Toer 11 van Motief 10.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 19
Toer 1-9 Haak als voor Motief 7, wissel Kleur C en DD af. Beg met Kleur C voor Toer 1-3, 
wissel naar Kleur DD voor Toer 4-6 en eindig met Kleur C voor Toer 7-9.
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 10.
Toer 10 (GK) Ga verder met Kleur C, haak als voor Toer 11 van Motief 3.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

MOTIEF 20
Toer 1-9 Haak als voor Motief 7, wissel Kleur B en EE af. Beg met Kleur B voor Toer 1-3, 
wissel naar Kleur EE voor Toer 4-6 en eindig met Kleur B voor Toer 7-9.
Gebruik Schema 10 als visuele gids voor Toer 10.
Toer 10 (GK) Ga verder met Kleur B, haak als voor Toer 11 van Motief 4.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

Schema 10: Deel 3 Aan Elkaar Haken
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