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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/eBjJdukPw0U 
Linkshandige video in het Nederlands 
https://youtu.be/OGiESPrqwlY 
Rechtshandige video in het Engels (UK terminologie)  
https://youtu.be/eQertNJFb5w 
Linkshandige video in het Engels (UK terminologie)  
https://youtu.be/wMpBzV_96eU 

OPMERKINGEN
Tijdens dit deel worden 54 Kwartmotieven gemaakt, elk bestaande uit drie kleuren garen. 
Alle kleuren worden aangegeven op Schema 1 van jouw gekozen kleurstelling. Motieven 
worden tijdens volgende deel aan elkaar gehaakt.
Kwartmotieven worden in rijen gehaakt; keer telkens zoals aangegeven.
Gebruik 2,5 mm naald voor Metropolis garen en 3,5 mm naald voor Scrumptious garen.

AFMETINGEN
Metropolis versie: Kwartmotief meet 6,5 x 6,5 cm
Scrumptious versie: Kwartmotief meet 8,5 x 8,5 cm

INSTRUCTIES

PANEEL 4
KWARTMOTIEF (MAAK 54: GEBRUIK KLEUREN ZOALS AANGEGEVEN 
OP SCHEMA 1)
Let op: er worden drie kleuren per motief gebruikt: wissel van kleur na Rij 4 en Rij 7.
Met eerste kleur, maak mr.
Rij 1 (AK) Beg st, 4st, keer. [5 st]
Rij 2 (GK) Beg st, 2st in volg drie stn, 1st, keer. [8 st]
Rij 3 (AK) Beg st, (2st in volg st, 1st) 3x, 1st, keer. [11 st]
Rij 4 (GK) Beg st, (2st in volg st, 2st) 3x, 1st, keer. [14 st]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 5 (AK) Hecht tweede kleur met hv aan in laatste s van vorige rij, beg st in zelfde s als hv, 
(2st in volg s, 3st) 3x, 1st, keer. [17 st]
Rij 6 (GK) Beg st, (2st in volg st, 4st) 3x, 1st, keer. [20 st]
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Rij 7 (AK) Beg st, (2st in volg st, 5st) 3x, 1st, keer niet. [23 st]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 8 (AK) Hecht derde kleur met hv aan in eerste s van vorige rij, 1v in zelfde s als hv, 2v, 
2hst, 2st, 2st in volg s, 3st, 3st in volg s, 3st, 2st in volg st, 2st, 2hst, 3v, keer. [17 st, 4 hst, 6 v]
Rij 9 (GK) 8v, 1hst, 2st in volg s, 1st, 2dst, (2dst, 1ddst, 2dst) in volg s, 2dst, 1st, 2st in volg s, 
1hst, 8v. [1 ddst, 8 dst, 6 st, 2 hst, 16 v]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.


