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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/KqqDtw-SLMk
Linkshandige video in het Nederlands 
https://youtu.be/w-YL8aCEh9A
Rechtshandige video in het Engels (UK terminologie) 
https://youtu.be/lDLL-HjFVGo
Linkshandige video in het Engels (UK terminologie) 
https://youtu.be/2L2GvY_atnA

OPMERKINGEN
Deel 5 bestaat uit twee Middenmotieven en twee Zijmotieven, delen uit Deel 2 worden 
tijdens haken van Deel 5 herhaald. Dit deel wordt aan eind niet aan Deken vastgehaakt.
Haak hv aan beg van toer/rij waar nodig.
Het wordt aangeraden om alle hoek-open en hoek-stn met een sm te markeren tijdens 
haken 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 5.
Gebruik 2,5 mm naald voor Metropolis garen en 3,5 mm naald voor Scrumptious garen.

AFMETINGEN
Metropolis versie
Middenmotief: 39 x 39 cm
Zijmotief: 15 cm hoog x 26 cm breed
Scrumptious versie
Middenmotief: 47,5 x 47,5 cm
Zijmotief: 35,5 cm hoog x 24 cm breed

INSTRUCTIES

MIDDENMOTIEF 1

SECTIE 1
Basisvierkant
Haak telkens met GK naar voren.
Met Kleur HH, maak mr.
Toer 1 (GK) 8v in ring, hv in eerste v om te sluiten. [8 v]
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Toer 2 (GK) Beg in volg s, (1v, 5l, pc, 5l) 4x, hv in eerste v. [4 pc, 4 v, 8 l-open]
Toer 3 Hv in 5l-open, (beg st, 2st) in zelfde l-open, (3l, 3st in volg l-open, 1l, 3st in volg 
l-open) 4x, laat laatste 3st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st. [24 st, 8 l-open]
Toer 4 Beg in zelfde s als hv, (3v, 5v in volg l-open (derde v is hoek-s), 3v, 1v in 1l-open) 4x 
(pm in zevende s van elke herh, dit is s na hoek-s), hv in eerste v. [48 v]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Opvuldriehoek 1
Let op: haak niet in hoek-stn van Toer 4 van Basisvierkant.
Rij 1 (GK) Hecht Kleur C met hv aan in willekeurige gemarkeerde v van Toer 4 van 
Basisvierkant, 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, 3 l-open]
Rij 2 (AK) 1v in 1l-open, 5v in 3l-open (derde v is hoek-s), 1v in 1l-open, keer. [7 v]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Herh Opvuldriehoek 1 aan elk van overige drie zijden van Basisvierkant.
Rand
Toer 1 (GK) Hecht Kleur C met hv aan in ongehaakte v van Rij 4 van Basisvierkant, 1v 
in zelfde v als hv, 6v gelijkmatig verdeeld tot hoek-s, 3v in hoek-s (tweede v is hoek-s), 
6v gelijkmatig verdeeld tot volg ongehaakte v, (1v in volg v, 6v gelijkmatig verdeeld tot 
hoek-s, 3v in hoek-s (tweede v is hoek-s), 6v gelijkmatig verdeeld tot volg ongehaakte v) 3x, 
hv in eerste v om te sluiten. [64 v]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Toer 2 (GK) Hecht Kleur HH aan met hv in hoek-s, (3v in hoek-s, 1v in elke s tot volg hoek-s) 
4x, hv in eerste v. [72 v]
Toer 3 (GK) Hv in hoek-s, Beg st in hoek-s, *3l, 1st in zelfde s, (1l, sla 1 s over, 1st) 9x; herh 
vanaf * nog 3x, maar laat laatste st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st, keer. 
[40 st, 40 l-open]
Let op: dst stn van Rij 4 vormen kleine ‘bobbels’ aan GK van werk.
Toer 4 (AK) *(1v in l-open, 1dst in st) 9x, (1v, 1dst) 2x in hoek-open, 1v in zelfde open, 1dst 
in volg s; herh vanaf * nog 3x, hv in eerste v, keer. [48 v, 48 dst]
Toer 5 (GK) 1v in zelfde s als hv, (3l, 1v in volg v) 2x, *3l, 1v in zelfde s als vorige v, (3l, 1v in 
volg v) 12x; herh vanaf * nog 2x, (3l, 1v in volg v) 9x, 3l, hv in eerste v. [52 v, 52 l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

SECTIE 2
Opvuldriehoek 2
Keer na iedere rij.
Rij 1 (GK) Hecht Kleur II met hv aan in middelste v van willekeurige zijkant van laatste toer 
van Sectie 1, (beg st, 4st) in zelfde s, 1v in volg twee l-open, keer. [5 st, 2 v]
Rij 2 (AK) Sla 2 v over, 2v in volg st, 1v, 3v in volg st, 1v, 2v in volg st, 1v in volg twee l-open 
van laatste toer 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 s, (2l, sla 1 s over, pc) 2x, 
1v in volg twee l-open van laatste Toer van Sectie 1, keer. [4 pc, 2 st, 5 l-open, 2 v]
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Rij 4 (AK) Sla 2 v over, (1v in volg s, 2v in volg l-open) 3x, 3v in zelfde open, (1v in volg s, 2v 
in volg l-open) 2x, 1v in pc, 1v in volg twee l-open van laatste toer 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 volg 
twee l-open van laatste toer van Sectie 1, keer. [8 3st-cl, 2 st, 2 v, 9 l-open]
Rij 6 (AK) Sla 2 v over, 1v in volg s, (2v in volg l-open, 3v in volg l-open) 2x, 5v in volg 
l-open (derde v is hoek-s), (2v in volg l-open, 3v in volg l-open) 2x, 1v in laatste s, 1v in volg 
twee l-open van laatste toer van Sectie 1, keer. [29 v]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Herh Opvuldriehoek 2 aan elk van overige drie zijden van Sectie 1.
Rand
Toer 1 (GK) Hecht II met hv aan in willekeurige hoek, (3v in hoek-v, 14v gelijkmatig 
verdeeld langs zijkant van Opvuldriehoek, 3v in l-open (deze l-open bevat v van 
Opvuldriehoek 2), 1v in volg l-open, 3v in volg l-open (deze l-open bevat v van 
Opvuldriehoek 2), 14v gelijkmatig verdeeld langs zijkant van Opvuldriehoek 2) 4x, hv in 
eerste v om te sluiten. [152 v]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Toer 2 (GK) Hecht Kleur C met hv aan in hoek-v, (3v in hoek-v, 37v) 4x, hv in eerste v. 
[160 v]
Toer 3 (GK) Hv in hoek, beg st in hoek-s, *3l, 1st in zelfde s, (1l, sla 1 s over, 1st) 20x; herh 
vanaf * nog 3x, maar laat laatste st van laatste herh ongehaakt, hv in beg st, hv in 3l-open 
(hoek-open), keer. [84 st, 84 l-open]
Let op: dst stn van Rij 4 vormen kleine ‘bobbels’ aan GK van werk.
Toer 4 (AK) *(1v, 1dst) 2x in hoek-open, 1v in zelfde open, 1dst in volg st, (1v, 1dst) 20x 
over volg 40 stn/open; herh vanaf * nog 3x, hv in eerste v, hv in volg twee stn (om hoek-s 
voor beg van volg toer te bereiken), keer. [92 dst, 92 v]
Toer 5 (GK) Beg v in hoek-s, *3l (vormt hoek-open), 1v in zelfde hoek-s, (3l, 1v in volg v) 23x 
(eerste v valt in hoek-s); herh vanaf * nog 3x, maar laat laatste v van laatste herh ongehaakt, 
hv in eerste v. [96 v, 96 l-open]
Toer 6 (GK) (5v in hoek-open, 2v in volg 11 l-open, 1v in volg l-open, 2v in volg 11 l-open) 
4x, hv in eerste v. [200 v]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

SECTIE 3 
**Basisrechthoek
Herh Deel 2: Sectie 3, gebruik Kleur JJ en HH. 
Opvuldriehoek 6 en 7 
Herh Deel 2: Sectie 3, gebruik Kleur KK.
Opvuldriehoek 8
Herh Deel 2: Sectie 3, gebruik Kleur C en KK.**
Herh van ** tot ** aan elk van overige zijkanten van Sectie 2.
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SECTIE 4 
Opvuldriehoek 9
Herh Opvuldriehoek 11 van Deel 2: Sectie 4 tot Rij 14 (zie hieronder). Beg in willekeurige 
hoek-s en gebruik respectievelijk Kleur C, LL, MM, C, LL en MM.
Rij 14 (AK) Hecht Kleur C met hv aan in laatste 3l-open van vorige rij, 2v in zelfde l-open, 
(1v in 4st smh, 3v in 3l-open) tot laatste 4st smh, 1v in 4st smh, 2v in 3l-open, laat laatste 4st 
smh en st ongehaakt, keer.
Haak verder als voor Opvuldriehoek 11 van Deel 2: Sectie 4 tot eind.
Herh voor elk van overige zijkanten van Sectie 3.

Middenmotief 1 is nu compleet.

MIDDENMOTIEF 2
Herh Middenmotief 1, gebruik kleuren zoals aangegeven op schema van volledige deken.

ZIJMOTIEF 1
Rij 1 (GK) Met Kleur B, 74l, 1v in tweede l vanaf naald (overgesl l telt niet als 1 s), 72v, keer. 
[73 v]
Rij 2 (AK)-19 Met Kleur B, TT, UU, B, TT en UU, herh Opvuldriehoek 11 van Deel 2: Sectie 
4.

ZIJMOTIEF 2
Rij 1-19 Herh Zijmotief 1, gebruik zelfde kleurvolgorde.

Deel 5 is nu compleet.

Schema 12: Deel 5 Lay-out Schema

Zijmotief 2

Middenmotief

Zijmotief 1

Schema 13: Deel 5 Lay-out Schema
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Schema 13a: Deel 5 Middenmotief

Legenda
Sectie 1

Sectie 2

Sectie 3

Sectie 4

Schema 13b: Deel 5 Sectie 1

Basisvierkant

Opvuldriehoek 1

Rand

Schema 13c: Deel 5 Sectie 2

Rand

Opvuldriehoek 2

Schema 13d: Deel 5 Sectie 3

Opvuldriehoek 8

Basisrechthoek

Opvuldriehoek 6

Opvuldriehoek 7

Opvuldriehoek 9

Schema 13e: Deel 5 Sectie 4

Schema 14a: Deel 5 Middenmotief

Schema 14b: Deel 5 Sectie 1

Schema 14c: Deel 5 Sectie 2

Schema 14d: Deel 5 Sectie 3

Schema 14e: Deel 5 Sectie 4

Legenda


