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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/RH8mdirzN7s
Linkshandige video in het Nederlands  
https://youtu.be/ia9gmTgZxLA 
Rechtshandige video in het Engels (UK terminologie)  
https://youtu.be/Ih0xFo_fPIw
Linkshandige video in het Engels (UK terminologie)  
https://youtu.be/TuRrY-1zEzs 

OPMERKINGEN
Tijdens Deel 6 worden twee secties rijen aan motieven van Deel 5 gehaakt, samen vormen 
deze Paneel 3. Zie Schema 15 voor een overzicht.
Aan eind van dit deel wordt Paneel 3 aan Paneel 2 gehaakt. Zie Schema 4 voor overzicht 
van panelen.
Pm in alle hoeken van motieven van Deel 5 voor je aan deze sectie begint; deze hoeken 
worden aangegeven in instructies. Verplaats sm gaandeweg.
Gebruik 2,5 mm naald voor Metropolis garen en 3,5 mm naald voor Scrumptious garen.

AFMETINGEN
Metropolis versie
Sectie 1: 9,5 cm hoog
Sectie 2: 4,5 cm hoog
Scrumptious versie
Sectie 1: 11 cm hoog
Sectie 2: 5,5 cm hoog

INSTRUCTIES
Leg Middenmotieven en Zijmotieven van Deel 5 zoals aangegeven op Schema 13: Deel 5 
Lay-out.

SECTIE 1
Zie Schema 15: Deel 6 Aan Elkaar Haken. Deze sectie wordt langs bovenrand van 
neergelegde motieven van Deel 5 gehaakt.
Rij 1 (GK) Hecht Kleur B met hv aan in hoek-v corresponderend met beginpunt op schema 
voor Sectie 1, beg in zelfde s als hv, 52v gelijkmatig verdeeld naar beneden langs zijkant 
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van dit Zijmotief tot volg hoek, (2v smh over hoek (6st smh) van dit motief en hoek van 
naastgelegen Middenmotief, 102v gelijkmatig verdeeld langs zijkant van dit Middenmotief 
tot volg hoek, 3v in hoek, 102v gelijkmatig verdeeld naar beneden langs zijkant van dit 
Middenmotief tot volg hoek) 2x, 2v smh over hoek van dit motief en volg Zijmotief, 52v 
gelijkmatig verdeeld naar boven langs zijkant inclusief laatste hoek-s, knip draad af en 
hecht alle draadjes af. [3 2v smh, 518 v]
Haak tijdens volg rij het volgende aantal 4l-open per ‘zijkant’: 13, 26, 26, 26, 26, 13. 
Let op: ‘zijkanten’ zitten tussen hoeken die gevormd worden door motieven van Deel 5.
Rij 2 (GK) Hecht Kleur A met hv aan in eerste s van Rij 1, (4l, sla 3 stn over, 1hv in volg s) tot 
eind, let op aantal 4l-open zoals hierboven aangegeven, keer. [131 hv, 130 l-open]
Rij 3 (AK) 1v in zelfde s als hv, 4l, (1v in volg hv, 4l) tot eind, 1v in zelfde s als laatste hv, knip 
draad af en hecht alle draadjes af, keer. [131 v, 130 l-open] 
Rij 4 (GK) Hecht Kleur VV met hv aan in laatste s van vorige rij, beg st, (2l, 1st) 2x in zelfde 
s, *(1l, 2st-cl, 2l, 2st-cl) in volg twee v, 1l, (1st, 2l, 1st) in volg v**, herh vanaf * tot ** nog 3x, 
***sla 1 v over (bij herh van deze rij voor Rij 8, 12 en 16: sla 2 v over), (1st, 2l, 1st) in volg 
v, herh vanaf * tot ** nog 8x, 1l, (1st, 2l) 4x in volg v maar laat laatste 2 l van laatste herh 
ongehaakt, 1l, (1st, 2l, 1st) in volg v, herh vanaf * tot ** nog 8x ****, herh vanaf *** tot **** 
nog 1x, sla 1 v over, (1st, 2l, 1st) in volg v, herh vanaf * tot ** nog 4x, 2l, 1st in zelfde s, knip 
draad af en hecht alle draadjes af, keer. [160 2st-cl, 102 st, 258 l-open]
Let op: dst stn en 2dst-cl stn van Rij 5 vormen kleine ‘bobbels’ aan GK van werk.
Rij 5 (AK) Hecht Kleur WW met hv aan in laatste l-open van vorige rij, (1v, 1dst, 1v) in 
zelfde l-open, *1l, (1v, 1dst, 1v) in volg 2l-open, (1l, 1v, 2dst-cl, 1v) in volg twee 2l-open**, 
herh vanaf * tot ** nog 3x, ***1l, 2v smh over volg twee 2l-open, (1l, 1v, 2dst-cl, 1v) in volg 
twee 2l-open, herh vanaf * tot ** nog 7x, (1l, 1v, 1dst, 1v) in volg twee 2l-open, 1l, (1v, 1dst) 
2x in volg l-open, 1v in zelfde l-open, 1l, (1v, 1dst, 1v) in volg l-open, herh vanaf * tot ** nog 
8x ****, herh vanaf *** tot **** nog 1x, 1l, 2v smh over volg twee 2l-open, (1l, 1v, 2dst-cl, 1v) 
in volg twee 2l-open, herh vanaf * tot ** nog 3x, (1l, 1v, 1dst, 1v) in volg twee 2l-open, knip 
draad af en hecht alle draadjes af, keer. [3 2v smh, 80 2dst-cl, 50 dst, 258 v, 130 l-open]
Rij 6 (GK) Hecht Kleur A met hv aan in laatste s van vorige rij, (4l, 1hv in volg l-open) 13x, 
*sla 1 2v smh over, (hv in volg l-open, 4l) 26x, hv in hoek-v, (4l, 1hv in volg l-open) 26x; herh 
vanaf * nog 1x, sla 1 2v smh over, (1hv in volg l-open, 4l) 13x, hv in laatste v, keer. 
[134 hv, 130 l-open]
Rij 7 (AK) 1v in zelfde s als hv, (4l, 1v in zelfde l-open (gehaakt in Rij 5) als volg hv, sla 
deze hv over) 13x, *1v in zelfde l-open als volg hv, sla deze hv over, (4l, 1v in zelfde l-open 
(gehaakt in Rij 5) als volg hv, sla deze hv over) 52x, herh vanaf * nog 1x, 1v in zelfde l-open 
als volg hv, sla deze hv over, (4l, 1v in zelfde l-open (gehaakt in Rij 5) als volg hv, sla deze hv 
over) 12x, 4l, 1v in zelfde s als laatste hv, knip draad af en hecht alle draadjes af, keer. 
[134 v, 130 l-open]
Rij 8 (GK) Haak als voor Rij 4, gebruik Kleur XX, maar sla 2 v in plaats van 1 v over bij elk 
van drie ‘dal’-hoeken.
Rij 9 (AK) Haak als voor Rij 5, gebruik Kleur YY.
Rij 10-11 Haak als voor Rij 6-7.



PATROON: DEEL 06 - PAGINA 04PATROON COPYRIGHT © SCHEEPJES.COM

Rij 12 (GK) Haak als voor Rij 4, gebruik Kleur ZZ, maar sla 2 v in plaats van 1 v over bij elk 
van drie ‘dal’-hoeken.
Rij 13 (AK) Haak als voor Rij 5, gebruik Kleur AAA.
Rij 14-15 Haak als voor Rij 6-7.
Rij 16 (GK) Met Kleur BBB, haak als voor Rij 4, maar sla 2 v over in plaats van 1 v aan eind 
van elk van drie ‘dal’-hoeken, keer niet.
Rij 17 (GK) Hecht Kleur CCC met hv aan in eerste l-open, beg st in zelfde open als hv, (2l, 
1st) 2x in zelfde open, *(1l, 2st-cl, 2l, 2st-cl) in volg twee 2l-open, 1l, (1st, 2l, 1st) in volg 
2l-open**, herh vanaf * tot ** nog 3x, ***1l, 2st smh over volg twee 2l-open, 1l, (1st, 2l, 1st) 
in volg 2l-open, herh vanaf * tot ** nog 8x, 1l, (1st, 2l) 4x in volg 2l-open maar laat laatste 2 
l van laatste herh ongehaakt, 1l, (1st, 2l, 1st) in volg 2l-open, herh vanaf * tot ** nog 8x ****, 
herh vanaf *** tot **** nog 1x, 1l, 2st smh over volg twee 2l-open, 1l, (1st, 2l, 1st) in volg 
2l-open, herh vanaf * tot ** nog 4x, 2l, 1st in zelfde open, keer niet, knip draad af en hecht 
alle draadjes af. [3 2 st smh, 160 2st-cl, 102 st, 264 l-open]
Rij 18 (GK) Met Kleur DDD, herh Rij 17, keer niet, knip draad af en hecht alle draadjes af.
Haak tijdens volg rij het volgende aantal 3l-open per ‘zijkant’: 12, 25, 25, 25, 25, 12. 
Let op: ‘zijkanten’ zitten tussen hoeken die gevormd worden door motieven van Deel 5.
Rij 19 (GK) Hecht Kleur A met hv aan in eerste l-open, (1v, 3l, 1v) in zelfde open, 1v in volg 
l-open, (3l, 1v in volg 2l-open) 12x, *2v smh over volg twee l-open, (1v in volg 2l-open, 3l) 
25x, 1v in volg 2l-open, (1v, 3l, 1v) in hoek-open, 1v in volg l-open, (3l, 1v in volg 2l-open) 
25x; herh vanaf * nog 1x, 2v smh over volg twee l-open, (1v in volg 2l-open, 3l) 12x, 1v in 
volg 2l-open, (1v, 3l, 1v) in laatste open, knip draad af en hecht alle draadjes af. 
[3 2v smh, 138 v, 128 l-open] 

SECTIE 2
Zie Schema 15: Deel 6 Aan Elkaar Haken. Deze sectie wordt langs onderrand van 
neergelegde motieven van Deel 5 gehaakt.
Rij 1-3 Herh Rij 1-3 van Sectie 1. 
Rij 4-5 Herh Rij 4-5 van Sectie 1, met respectievelijk Kleur EEE en FFF.
Rij 6-7 Herh Rij 6-7 van Sectie 1.
Rij 8-9 Herh Rij 4-5 van Sectie 1, met respectievelijk Kleur GGG en HHH.
Rij 10 (GK) Hecht Kleur A met hv aan in eerste s van vorige rij, (1v, 3l, 1v) in zelfde s, (1v in 
volg l-open, 3l) 12x, *2v smh over volg twee l-open, (3l, 1v in volg l-open) 25x, (1v, 3l, 1v) in 
hoek-v, (1v in volg l-open, 3l) 25x; herh vanaf * nog 1x, 2v smh over volg twee l-open, (3l, 
1v in volg l-open) 12x, (1v, 3l, 1v) in laatste s, knip draad af en hecht alle draadjes af. 
[3 2v smh, 132 v, 128 l-open]

AFWERKING PANEEL
Met GK naar voren, haak langs bovenrand van paneel als volgt: hecht Kleur A met hv aan 
in eerste l-open van laatste rij van Sectie 1, 3v in zelfde l-open (eerste v is beginpunt voor 
aan elkaar haken van Paneel 3 aan Paneel 2 hieronder, pm in deze s), sla 1 v over, (1v in 
volg v, 3v in volg l-open) 12x, *3v smh over volg v, 2v smh en v, (3v in volg l-open, 1v in 
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volg v) 25x, sla 1 v over, 3v in volg l-open, sla 1 v over, (1v in volg v, 3v in volg l-open) 25x; 
herh vanaf * nog 1x, 3v smh over volg v, 2v smh en v, (3v in volg l-open, 1v in volg v) 12x, 
sla 1 v over, 4v in volg l-open (pm in derde v om laatste v van Haak Paneel 3 aan Paneel 2 
hieronder te markeren).
Haak verder naar beneden langs linkerkant van paneel, haak in rij-einden waar mogelijk: 
27v gelijkmatig verdeeld langs zijkant van Sectie 1, 72v langs Zijmotief van Deel 5, 14v 
langs zijkant van Sectie 2.
Haak verder langs onderrand van paneel als volgt: 4v in volg l-open (tweede v is beginpunt 
voor Lussenrij hieronder, pm in deze s), sla 1 v over, (1v in volg s, 3v in volg l-open) 37x, 
sla 1 v over, 1v in volg s, sla 1 v over, 3v in hoek-open, sla 1 v over, (1v in volg s, 3v in volg 
l-open) 50x, 1v in volg s, sla 1 v over, 3v in hoek-open, sla 1 v over, (1v in volg s, 3v in volg 
l-open) 37x, 1v in volg s, sla 1 v over, 4v in hoek-open (pm in derde v om laatste v van 
Lussenrij aan onderrand te markeren).
Ga verder met rechterkant van paneel, haak in rij-einden waar mogelijk: 14v gelijkmatig 
verdeeld langs zijkant van Sectie 2, 72v gelijkmatig verdeeld langs Zijmotief van Deel 5, 
27v gelijkmatig verdeeld langs zijkant van Sectie 1, 1v in eerste l-open van bovenrand, hv 
in eerste v om te sluiten, knip draad niet af. 

Stekenaantallen voor Afwerking Paneel
In totaal voor alle toeren: 1249 v, 3 3v smh
Stekenaantallen per sectie/deel:
Sectie 1: 3 v in hoek, 502 v, 3 3v smh, 4 v in hoek
Volg zijkant: 113 v
Sectie 2: 4 v in hoek, 505 v, 3 v in hoek
Volg zijkant:  113 v, 1 v (in eerste hoek met al 3 v)

HAAK PANEEL 3 AAN PANEEL 2
Met GK naar voren, hecht Kleur A met hv aan in gemarkeerde s van Afwerking Paneel, ga 
verder met haken van Paneel 3 aan Paneel 2 op zelfde manier als voor Paneel 2 aan Paneel 
1 aan einde van Deel 4.

ONDERRAND PANEEL 3
Lussenrij (GK) Hecht Kleur A opnieuw aan in eerste s van onderrand van Paneel 3, (1v, 
3l, 1v) in zelfde s als hv, (3l, sla 2 stn over, 1v) 170x langs onderrand van Paneel 3, 3l, 1v in 
zelfde s als vorige v, knip draad af en hecht alle draadjes af.

Paneel 3 is nu voltooid.
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Schema 14: Deel 6 Aan Elkaar Haken

Sectie 1

Sectie 2

Schema 15: Deel 6 Aan Elkaar Haken


