
© Scheepjes.nl. Dit patroon is beschikbaar voor onbeperkt persoonlijk gebruik. Een (digitale) kopie mag alleen voor persoonlijk gebruik 
gehouden worden. Het is niet toegestaan dit patroon te reproduceren of te verkopen (zowel digitaal als in print). Dit document mag 

niet online gepubliceerd worden, zowel in geheel als gedeeltelijk. Items gemaakt aan de hand van dit patroon mogen verkocht worden 
zolang de designer vermeld wordt. Het is niet toegestaan dit patroon te printen bij garenverkopen.



PATROON: DEEL 04 - PAGINA 02PATROON COPYRIGHT © SCHEEPJES.COM

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/Xx9b8qbY1_g
Linkshandige video in het Nederlands 
https://youtu.be/FYaAky7o_54
Rechtshandige video in het Engels (UK terminologie) 
https://youtu.be/hHJUKLv7euY 
Linkshandige video in het Engels (UK terminologie) 
https://youtu.be/gWpPKX5BU24

OPMERKINGEN
In Deel 4 worden 20 Driehoekmotieven gehaakt en daarna tijdens de laatste rijen aan 
motieven van Deel 3 gehaakt. De methode van aan elkaar haken is hetzelfde als voor Deel 
3. Sommige hoeken van Driehoekmotieven worden niet aan elkaar gehaakt, anderen 
worden aan hoeken van Deel 3 motieven gehaakt (zowel aan naastgelegen als diagonale) 
en anderen worden diagonaal aan naastgelegen Driehoekmotieven gehaakt, neem 
hoeken van naastgelegen Deel 3 motieven dan ook op. Let goed op Schema 11: Deel 4 
Aan Elkaar Haken als visuele gids voor deze verschillende manieren van aan elkaar haken.
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 4.
Deel 4 gecombineerd met Deel 3 vormt Paneel 2. Paneel 1 en 2 worden aan het eind van 
dit patroondeel aan elkaar gehaakt. Zie Schema 12: Aan Elkaar Haken Paneel 1 en 2.
Haak indien nodig met hv naar beginpunt van nieuwe rijen voor maken van beg s.
Gebruik 2,5 mm naald voor Metropolis garen en 3,5 mm naald voor Scrumptious garen.
Alternatieve methode voor aan elkaar haken
Driehoekmotieven kunnen afzonderlijk worden gehaakt zonder tijdens de laatste rijen aan 
elkaar te haken. Naai met overhandse stn aan Deel 3 volgens Schema 11.

AFMETINGEN
Driehoekmotief Metropolis versie: 13,5 x 18,5 cm (schuine kant)
Driehoekmotief Scrumptious versie: 16 x 22,5 cm (schuine kant)
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INSTRUCTIES

DRIEHOEKMOTIEF 1 
Let op: bekijk GK en AK instructies goed, je keert niet na elke rij, dit wordt aangegeven waar 
nodig.
Met Kleur U, 3l, hv in eerste l om ring te maken.
Rij 1 (GK) Beg dst in ring, (1l, 2st-cl) 4x in ring, 1l, 1dst in ring, keer. 
[4 2st-cl, 2 dst, 5 1l-open] 
Rij 2 (AK) (Beg st, 1st) in 1l-open, 4st in elk van volg 3 1l-open, 2st in laatste 1l-open, keer. 
[16 st] 
Rij 3 (GK) Beg 2st smh over eerste 2 stn, (5l, 4st smh over volg 4 stn) 3x, 5l, 2st smh over 
laatste 2 stn, keer niet. [3 4st smh, 2 2st smh, 4 5l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 4 (GK) Hecht Kleur A aan met hv in beg 2st smh, beg st in zelfde s als hv, 8st in elk van 
volg 3 5l-open, 7st in volg 5l-open, 1st in laatste s, keer. [33 st] 
Rij 5 (AK) 1v in elke s tot eind, keer. [33 v] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 6 (GK) Hecht Kleur U aan met hv in eerste v, (beg dst, 2l, 2st-cl) in zelfde s als hv, (1l, sla 
3 stn over, 2st-cl in volg s, 3l, 2st-cl in zelfde s) 7x, 1l, sla 3 stn over, (2st-cl, 2l, 1dst) in laatste 
s, keer. [16 2st-cl, 2 dst, 17 l-open] 
Rij 7 (AK) Beg dst in eerste l-open, (2l, 2dst-cl) 2x in eerste l-open, *3l, sla 1 l-open over, 
(1v in volg l-open, 2l) 4x, 1v in volg l-open, 3l, sla 1 l-open over*, (2dst-cl, 2l) 3x in volg 
3l-open (tweede 2 l vormt hoek-open), 2dst-cl in zelfde 3l-open, herh vanaf * tot * nog 1x, 
(2dst-cl, 2l) 2x in laatste l-open, 1dst in laatste s, keer. 
[8 2dst-cl, 2 dst, 10 v, 15 2l-open, 4 3-lopen] 
Rij 8 (GK) (Beg dst, 2l, 3st-cl) in eerste l-open, *(2l, 1v in volg l-open) 8x, 2l*, (3st-cl, 3l 
(vormt hoek-open), 3st-cl) in hoek-open, herh vanaf * tot * nog 1x, (3st-cl, 2l, 1dst) in laatste 
l-open, keer niet. [4 3st-cl, 2 dst, 16 v, 20 2l-open, 1 3l hoek-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 9 (GK) Hecht Kleur A aan met hv in eerste l-open, (beg dst, 1l, 3st) in zelfde l-open, 3st 
in elk van volg negen l-open, (3st, 2l (vormt hoek-open), 3st) in hoek-open, 3st in elk van 
volg negen l-open, (3st, 1l, 1dst) in laatste l-open, keer. [2 dst, 66 st, 3 l-open] 
Rij 10 (AK) 2v in eerste l-open, 33v, 3v in hoek-open (tweede v is hoek-s), 33v, 2v in laatste 
l-open, keer. [73 v] 
Rij 11 (GK) Hv in eerste v, 1v in zelfde s, (3l, sla 2 stn over, 1v in volg s) tot volg hoek-s, 
3l, haak deze hoek en haak aan naastgelegen hoek van Deel 3: 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 verder met Platte Vlecht methode om volg rand van dit motief 
aan naastgelegen rand van Deel 3: Motief 1 te haken als volgt: *1l, haal lus van naald, 
steek naald van voren naar achteren door corresponderende 3l-open van Deel 3: Motief 
1, plaats lus terug op naald, haal lus op naar voorkant van werk, 2l, sla 2 stn van huidig 
motief over, 1v in volg s; herh vanaf * nog 10x, Platte Vlecht methode, sla 2 stn van huidig 
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moief over, haak volg s (derde hoek van driehoek) en haak aan naastgelegen diagonale 
hoek van Deel 3: Motief 1 op zelfde manier als hiervoor. Let op: derde (lange) kant blijft 
ongehaakt. [27 v, 26 l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

DRIEHOEKMOTIEF 2 
Met Kleur B, 3l, hv in eerste l om ring te maken.
Rij 1 (GK) Beg st in ring, 8st in ring, keer. [9 st] 
Rij 2 (AK) (Beg st, 2st) in eerste st, 1st, 1l, sla 1 s over, 1st, 5st in volg s (derde st is hoek-s), 
1st, 1l, sla 1 s over, 1st, 3st in laatste s, keer. [15 st, 2 1l-open] 
Rij 3 (GK) (Beg st, 2st) in eerste st, *1st, 3l, sla 2 stn over, 1v in l-open, 3l, sla 2 stn over, 1st*, 
5st in hoek-s (derde st is hoek-s), herh vanaf * tot * nog 1x, 3st in laatste s, keer niet. 
[15 st, 2 v, 4 3l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 4 (GK) Hecht Kleur BB aan met hv in beg st, (beg st, 2st) in zelfde s, *1st, 4l, sla 2 st en 
3l-open over, pc in v, 4l, sla 3l-open en 2 st over, 1st*, 5st in hoek-s (derde st is hoek-s), herh 
vanaf * tot * nog 1x, 3st in laatste s, keer. [2 pc, 15 st, 4 4l-open] 
Rij 5 (AK) (Beg st, 2st) in eerste st, *1st, 1l, sla 1 s over, 1st, 3st in l-open, 2l, 3st in volg 
l-open, 1st in volg st, 1l, sla 1 s over, 1st*, 5st in hoek-s (derde st is hoek-s), herh vanaf * tot * 
nog 1x, 3st in laatste s, keer. [31 st, 2 2l-open, 4 1l-open] 
Rij 6 (GK) (Beg st, 2st) in eerste st, *1st, 3l, sla 2 st over, 1v in 1l-open, 3l, sla 2 st over, 2st, 
3st in 2l-open, 2st, 3l, sla 2 st over, 1v in 1l-open, 3l, sla 2 st over, 1st*, 5st in hoek-s (derde 
st is hoek-s), herh vanaf * tot * nog 1x, 3st in laatste s, keer niet. [29 st, 4 v, 8 l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 7 (GK) Hecht Kleur B aan met hv in beg st, (beg st, 1l, 2st) in zelfde s, *1st, 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 3-lopen over, pc in v, 4l, 
sla 2 st over, 1st*, (2st, 3l (vormt hoek-open), 2st) in hoek-s, herh vanaf * tot * nog 1x, (2st, 1l, 
1st) in laatste s, keer. [4 pc, 20 st, 11 l-open] 
Rij 8 (AK) (Beg st, 1l, 2st) in eerste l-open, *(3st, 3st in l-open, 2l, 3st in volg l-open) 2x, 
3st*, (2st, 3l (vormt hoek-open), 2st) in hoek-open, herh vanaf * tot * nog 1x, (2st, 1l, 1st) in 
laatste open, keer niet. [52 st, 7 l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 9 (AK) Hecht Kleur B aan met hv in eerste l-open, 3v in zelfde l-open, *8v, 3v in l-open, 
9v, 3v in l-open, 8v*, 5v in hoek-open (derde v is hoek-s), herh vanaf * tot * nog 1x, 3v in 
laatste l-open, keer. [73 v]
In volg rij, eerste en laatste stn die corresponderen met hoeken van driehoekvorm worden 
ook hoeken genoemd, net als de hoek-stn in midden van vorige rij. Dit is van toepassing 
op alle laatste rijen van volg Driehoekmotieven.
Rij 10 (GK) Hv in eerste s, haak deze eerste hoek van driehoekvorm en haak aan 
naastgelegen diagonale hoek van Deel 3: Motief 1 (bij oppakken van lus voor HLD-
naad, plaats naald onder vorige aan elkaar gehaakte hoek om deze te omsluiten nadat 
l zijn gehaakt), ga verder met Platte Vlecht methode om volg rand van dit motief aan 
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naastgelegen rand van Deel 3: Motief 3 te haken tot volg hoek, haak deze hoek en haak 
aan naastgelegen diagonale hoek van Deel 3: Motief 6 op zelfde manier als hiervoor, ga 
verder met Platte Vlecht methode om volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van 
Deel 3: Motief 5 te haken tot eind (derde hoek), haak deze hoek niet aan elkaar. Let op: 
derde (lange) kant blijft ongehaakt. [28 v, 27 l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

DRIEHOEKMOTIEF 3
Met Kleur N, 3l, hv in eerste s om ring te maken.
Keer na elke rij.
Rij 1 (GK) Beg dst in ring, 1l, 2st in ring, 3l (vormt hoek-open), 2st in ring, 1l, 1dst in ring, 
keer. [2 dst, 4 st, 3 l-open] 
Rij 2 (AK) (Beg dst, 1l, 2st) in eerste l-open, 1l, sla 2 st over, (2st, 3l (vormt hoek-open), 2st) 
in hoek-open, 1l, sla 2 st over, (2st, 1l, 1dst) in laatste l-open, keer. 
[2 dst, 8 st, 1 3l-open, 4 1l-open] 
Rij 3 (GK) 3v in l-open, 1v in elk van volg 5 stn/open, 5v in hoek-open (derde v is hoek-s), 
1v in elk van volg 5 stn/open, 3v in l-open, keer. [21 v] 
Let op: dst stn van Rij 4 vormen kleine ‘bobbels’ aan GK van werk. 
Rij 4 (AK) *(1v, 1dst, 1v) in hoek-s, (1dst, 1v) 4x, 1dst; herh vanaf * nog 1x, (1v, 1dst, 1v) in 
laatste s, keer. [13 dst, 14 v] 
Rij 5 (RS) 1v in eerste v, (3l, 1v in volg v) tot eind, keer. [14 v, 13 3l-open] 
Rij 6 (AK) (Beg dst, 1l, 2st) in eerste l-open, *2st in elk van volg twee l-open, (1st, 1l, 1st) in 
volg l-open, 2st in elk van volg twee l-open*, (2st, 3l (vormt hoek-open), 2st) in hoek-open, 
herh vanaf * tot * nog 1x, (2st, 1l, 1dst) in laatste l-open, keer. [2 dst, 28 st, 5 l-open] 
Rij 7 (GK) 3v in eerste l-open, 15v (achtste v valt in l-open), 5v in hoek-open (derde v is 
hoek-s), 15v (achtste v valt in l-open), 3v in laatste l-open, keer. [41 v] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Let op: dst stn van Rij 8 vormen kleine ‘bobbels’ aan GK van werk.
Rij 8 (AK) Hecht Kleur A aan met hv in eerste s, *(1v, 1dst, 1v) in hoek-s, (1dst, 1v) 9x, 1dst; 
herh vanaf * nog 1x, (1v, 1dst, 1v) in laatste s, keer. [23 dst, 24 v]
Rij 9 (GK) Herh Rij 5. [24 v, 23 l-open] 
Rij 10 (AK) (Beg dst, 2l, 3st) in eerste l-open, *2st in elk van volg vijf l-open, 1l, 2st in elk 
van volg vijf l-open*, (3st, 3l (vormt hoek-open), 3st) in hoek-open, herh vanaf * tot * nog 1x, 
(3st, 2l, 1dst) in laatste l-open, keer. [2 dst, 52 st, 5 l-open]
Rij 11 (GK) (Beg dst, 2l, 3st) in eerste l-open, *(1l, sla 1 s over, 1st) 13x (zevende st valt in 
l-open), 1l*, (3st, 3l, 3st) in hoek-open, herh vanaf * tot * nog 1x, (3st, 2l, 1dst) in laatste 
l-open, keer. [2 dst, 38 st, 31 l-open] 
Rij 12 (AK) 2v in eerste l-open, (1v in elk van volg 33 stn/open, 3v in volg l-open) 2x, laat 
laatste 1v van laatste herh ongehaakt, keer. [73 v]
Rij 13 (GK) Hv in eerste s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen diagonale hoek van 
Driehoekmotief 2 terwijl je naastgelegen hoek van Deel 3: Motief 5 als volgt opneemt: 
1v in hoek-s van huidig motief, 1l, haal lus van naald, steek naald van voren naar achteren 
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door naastgelegen hoek-open van Deel 3: Motief 5, steek naald in naastgelegen 
diagonale hoek van Driehoekmotief 2 en haal door hoek-open van Deel 3: Motief 5 (die 
is al op naald), plaats lus op naald, haal lus door naar voorkant van werk, 2l, 1v in zelfde 
hoek-s van huidig motief (eerste hoek is aan elkaar gehaakt), ga verder met Platte Vlecht 
methode om volg hoek van dit motief aan naastgelegen rand van Deel 3: Motief 5 te 
haken tot volg hoek, haak deze hoek en haak aan naastgelegen diagonale hoek van Deel 
3: Motief 7 op zelfde manier als hiervoor, (3l, sla 2 stn over, 1v in volg s) tot eind, 3l, 2st in 
dezelfde steek. Let op: derde (lange) kant blijft ongehaakt. [28 v, 27 l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

DRIEHOEKMOTIEF 4 
Rij 1-9 Haak als voor Motief 2, wissel Kleur B en X af. Beg met Kleur B voor Rij 1-3, wissel 
naar Kleur X voor Rij 4-6 en eindig met Kleur B voor Rij 7-9. 
Rij 10 Ga verder met Kleur B, haak deze hoek en haak aan naastgelegen hoek van 
Driehoekmotief 3 op zelfde manier als hiervoor, ga verder met Platte Vlecht methode om 
volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van Driehoekmotief 3 te haken tot volg 
hoek-s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen diagonale hoek van Deel 3: Motief 5 
(bij oppakken van lus voor HLD-naad, plaats naald onder vorige aan el-kaar gehaakte hoek 
om deze te omsluiten nadat l zijn gehaakt), ga verder met met Platte Vlecht methode om 
volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van Deel 3: Motief 7 te haken tot eind, 
haak deze hoek niet aan elkaar. Let op: derde (lange) kant blijft ongehaakt. 
[28 v, 27 l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

DRIEHOEKMOTIEF 5 
Rij 1-12 Haak als voor Motief 3, wissel Kleur N en C af. Beg met Kleur N voor Rij 1-7 en 
eindig met Kleur C voor Rij 8-12.
Rij 13 Ga verder met Kleur C, hv in eerste s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen 
diagonale hoek van Driehoekmotief 4 terwijl je naastgelegen hoek van Deel 3: Motief 7 
als volgt opneemt: 1v in hoek-s van huidig motief, 1l, haal lus van naald, steek naald van 
voren naar achteren door naastgelegen hoek-open van Deel 3: Motief 7, steek naald in 
naastgelegen diagonale hoek van Driehoekmotief 4 en haal door hoek-open van Deel 
3: Motief 7 (die is al op naald), plaats lus op naald, haal lus op naar voorkant van werk, 2l, 
1v in zelfde hoek-s van huidig motief (eerste hoek is aan elkaar gehaakt), ga verder met 
Platte Vlecht methode om volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van Deel 3: 
Motief 7 te haken tot volg hoek-s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen diagonale 
hoek van Deel 3: Motief 8 (bij oppakken van lus voor HLD-naad, plaats naald onder 
vorige aan elkaar gehaakte hoek om deze te omsluiten nadat l zijn gehaakt), ga verder met 
Platte Vlecht methode om volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van Deel 3: 
Motief 9 te haken tot volg hoek-s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen diagonale 
hoek van Deel 3: Motief 11 op zelfde manier als hiervoor. Let op: derde (lange) kant blijft 
ongehaakt. [28 v, 27 l-open]
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Knip draad af en hecht alle draadjes af. 

DRIEHOEKMOTIEF 6 
Met Kleur A, 3l, hv in eerste l om ring te maken.
Rij 1 (AK) Beg st in ring, 7st in ring, keer. [8 st]
Rij 2 (GK) Beg dst, 1l, (3dst-cl, 3l) 6x, laat laatste 3l ongehaakt, 1l, 1dst, keer niet. 
[2 dst, 6 3dst-cl, 5 3l-open, 2 1l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 3 (GK) Hecht Kleur Y aan met hv in eerste s, beg st in zelfde s als hv, 2st in eerste 
l-open, (1l, 2st, 1l, 2st) in elk van volg vijf l-open, 1l, 2st in laatste l-open, 1st, keer niet. 
[26 st, 11 1l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 4 (GK) Hecht Kleur Y aan met hv in eerste s, 1v in zelfde s, (3l, 1v in volg l-open) 11x, 3l, 
1v in laatste s, keer. [13 v, 12 3l-open] 
Rij 5 (AK) Beg st in eerste s, (3l, 1v in volg l-open) 12x (zevende 3l-open vormt hoek-open), 
3l, 1st in laatste s, keer. [2 st, 12 v, 13 3l-open] 
Rij 6 (GK) Beg dst in st, 2l, pc in l-open, *(3l, 1v in volg l-open) 5x, 3l*, (pc, 3l (vormt hoek-
open), pc) in hoek-open, herh vanaf * tot * nog 1x, pc in laatste l-open, 2l, 1dst, keer niet. 
[4 pc, 2 dst, 10 v, 15 l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.
Rij 7 (GK) Hecht Kleur A aan met hv in eerste l-open, 3v in zelfde l-open als hv, 3v in elk 
van volg drie l-open, 1v in v, 3v in elk van volg drie l-open, 5v in volg l-open (derde v is 
hoek-s), 3v in elk van volg drie l-open, 1v in v, 3v in elk van volg vier l-open, keer. [49 v] 
Rij 8 (AK) (Beg dst, 1l, 3st) in eerste s, *(sla 2 stn over, 3st in volg s) 8x*, 2l (vormt hoek-
open), 3st in zelfde s, herh vanaf * tot * nog 1x, 1l, 1dst in zelfde s, keer. 
[2 dst, 54 st, 3 l-open] 
Rij 9 (GK) (Beg dst, 1l, 3st) in eerste l-open, *3st tussen elk van volg vier 3st-gr, 1l, 3st 
tussen elk van volg vier 3st-gr*, (3st, 3l (vormt hoek-open), 3st) in hoek-open, herh vanaf * 
tot * nog 1x, (3st, 1l, 1dst) in laatste l-open, keer. [2 dst, 60 st, 1 3l-open, 4 1l-open] 
Rij 10 (AK) 3v in eerste l-open, 1v in elk van volg 31 stn/open (16e v valt in 1l-open), 5v in 
hoek-open (derde v is hoek-s), 1v in elk van volg 31 stn/open, 3v in laatste open, keer. 
[73 v] 
Rij 11 (GK) Haak als voor Rij 10 van Motief 2, zie Schema 12 voor aan elkaar haken van 
hoeken.
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

DRIEHOEKMOTIEF 7 
Rij 1-12 Haak als voor Motief 3, wissel Kleur K en A af. Beg met Kleur K voor Rij 1-7 en 
eindig met Kleur A voor Rij 8-12. 
Rij 13 Ga verder met Kleur A, haak als voor Rij 13 van Motief 3, zie Schema 12 voor aan 
elkaar haken van hoeken.
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DRIEHOEKMOTIEF 8 
Rij 1-10 Haak als voor Motief 1, wissel Kleur U en B af. Beg met Kleur U voor Rij 1-3, wissel 
naar Kleur B voor Rij 4-5, wissel naar Kleur U voor Rij 6-8 en eindig met Kleur B voor Rij 
9-10. 
Rij 11 Ga verder met Kleur B, haak als voor Rij 10 van Motief 4, zie Schema 12 voor aan 
elkaar haken van hoeken. 

DRIEHOEKMOTIEF 9 
Rij 1-12 Haak als voor Motief 3, wissel Kleur K en C af. Beg met Kleur K voor Rij 1-7 en 
eindig met Kleur C voor Rij 8-12. 
Rij 13 Ga verder met Kleur C, haak als voor Rij 13 van Motief 5, zie Schema 12 voor aan 
elkaar haken van hoeken. 

DRIEHOEKMOTIEF 10 
Rij 1-9 Haak als voor Motief 2, wissel Kleur C en BB af. Beg met Kleur C voor Rij 1-3, wissel 
naar Kleur BB voor Rij 4-6 en eindig met Kleur C voor Rij 7-9.
Rij 10 Ga verder met Kleur C, hv in eerste s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen 
diagonale hoek van Deel 3: Motief 17 op zelfde manier als hiervoor, ga verder met Platte 
Vlecht methode om volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van Deel 3: Motief 
19 te haken tot volg hoek-s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen hoek van Deel 3: 
Motief 19 op zelfde manier als hiervoor, (3l, sla 2 stn over, 1v in volg s) tot eind, markeer 
laatste (hoek) s met sm (voor beg van Haak Paneel 2 aan Paneel 1 hieronder). Let op: derde 
(lange) kant blijft ongehaakt. [28 v, 27 l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

DRIEHOEKMOTIEF 11 
Rij 1-9 Haak als voor Motief 2, wissel Kleur B en GG af. Beg met Kleur B voor Rij 1-3, wissel 
naar Kleur GG voor Rij 4-6 en eindig met Kleur B voor Rij 7-9. 
Rij 10 Ga verder met Kleur B, hv in hoek-s, (3l, sla 2 stn over, 1v in volg s) tot volg hoek-s, 
haak eerste hoek niet aan elkaar, haak deze hoek en haak aan naastgelegen diagonale 
hoek van Deel 3: Motief 4 op zelfde manier als hiervoor, ga verder met Platte Vlecht 
methode om volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van Deel 3: Motief 2 te 
haken tot volg hoek-s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen hoek van Deel 3: Motief 
2 op zelfde manier als hiervoor. Pm in laatst gehaakte v (voor beg van Onderrand van 
Paneel 2 hieronder). Let op: derde (lange) kant blijft ongehaakt. [28 v, 27 l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

DRIEHOEKMOTIEF 12 
Rij 1-10 Haak als voor Motief 6, wissel Kleur C en AA af. Beg met Kleur C voor Rij 1-2, 
wissel naar Kleur AA voor Rij 3-6 en eindig met Kleur C voor Rij 7-10. 
Rij 11 Ga verder met Kleur C, hv in eerste s, haak eerste hoek niet aan elkaar, ga verder 
met Platte Vlecht methode om rand van dit motief aan naastgelegen rand van Deel 3: 
Motief 4 te haken tot volg hoek-s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen diagonale 
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hoek van Deel 3: Motief 2 op zelfde manier als hiervoor, ga verder met Platte Vlecht 
methode om volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van Driehoekmotief 11 te 
haken tot volg hoek, haak volg hoek aan naastgelegen hoek van Driehoekmotief 11. Let 
op: derde (lange) kant blijft ongehaakt. [28 v, 27 l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

DRIEHOEKMOTIEF 13 
Rij 1-10 Haak als voor Motief 6, gebruik Kleur C en DD. Beg met Kleur C voor Rij 1-2, 
wissel naar Kleur DD voor Rij 3-6 en eindig met Kleur C voor Rij 7-10.  
Rij 11 Ga verder met Kleur C, hv in eerste s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen 
diagonale hoek van Deel 3: Motief 8 op zelfde manier als hiervoor, ga verder met Platte 
Vlecht methode om volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van Deel 3: Motief 
6 te haken tot volg hoek-s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen diagonale hoek 
van Deel 3: Motief 3 op zelfde manier als hiervoor, ga verder met Platte Vlecht methode 
om volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van Deel 3: Motief 4 te haken op 
zelfde manier als hiervoor tot volg hoek-s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen 
diagonale hoek van Driehoekmotief 12 terwijl je naastgelegen hoek van Deel 3: Motief 
4 als volgt opneemt: 1v in hoek-s van huidig motief, 1l, haal lus van naald, steek naald van 
voren naar achteren door naastgelegen hoek-open van Deel 3: Motief 4, steek naald in 
naastgelegen diagonale hoek van Driehoekmotief 12 en haal door hoek-open van Deel 
3: Motief 4 (die is al op naald), plaats lus op naald, haal lus door naar voorkant van werk, 
2l, 1v in zelfde hoek-s van huidig motief (derde hoek is aan elkaar gehaakt). Let op: derde 
(lange) kant blijft ongehaakt. [28 v, 27 l-open]
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

DRIEHOEKMOTIEF 14 
Rij 1-10 Haak als voor Motief 6, wissel Kleur B en AA af. Beg met Kleur B voor Rij 1-3, 
wissel naar Kleur AA voor Rij 3-6 en eindig met Kleur B voor Rij 7-10.  
Rij 11 Ga verder met Kleur B, hv in eerste s en ga verder met Platte Vlecht methode om 
eerste rand van dit motief aan naastgelegen rand van Deel 3: Motief 10 te haken op 
zelfde manier als hiervoor tot volg hoek-s, haak eerste hoek niet aan elkaar, haak tweede 
hoek en haak aan naastgelegen diagonale hoek van Deel 3: Motief 9 op zelfde manier 
als hiervoor, ga verder met Platte Vlecht methode om volg rand van dit motief aan 
naastgelegen rand van Deel 3: Motief 8 te haken op zelfde manier als hiervoor tot volg 
hoek-s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen diagonale hoek van Deel 3: Motief 6 
op zelfde manier als hiervoor. Let op: derde (lange) kant blijft ongehaakt. [28 v, 27 l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

DRIEHOEKMOTIEF 15 
Rij 1-10 Haak als voor Motief 1, wissel Kleur FF en C af. Beg met Kleur FF voor Rij 1-3, 
wissel naar Kleur C voor Rij 4-5, wissel naar Kleur FF voor Rij 6-8 en eindig met Kleur C 
voor Rij 9-10. 
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Rij 11 Ga verder met Kleur C, hv in eerste s, (3l, sla 2 stn over, 1v in volg s) tot volg hoek-s, 
haak eerste hoek niet aan elkaar, haak deze hoek en haak aan naastgelegen diagonale 
hoek van Deel 3: Motief 12 op zelfde manier als hiervoor, ga verder met Platte Vlecht 
methode om volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van Deel 3: Motief 10 
te haken op zelfde manier als hiervoor tot volg hoek-s, haak deze hoek en haak aan 
naastgelegen diagonale hoek van Driehoekmotief 14 terwijl je naastgelegen hoek van 
Deel 3: Motief 10 als volgt opneemt: 1v in hoek-s van huidig motief, 1l, haal lus van naald, 
steek naald van voren naar achteren door naastgelegen hoek-open van Deel 3: Motief 
10, steek naald in naastgelegen diagonale hoek van Driehoekmotief 14 en haal door 
hoek-open van Deel 3: Motief 10 (die is al op naald), plaats lus op naald, haal lus door 
naar voorkant van werk, 2l, 1v in zelfde hoek-s van huidig motief (derde hoek is aan elkaar 
gehaakt). Let op: derde (lange) kant blijft ongehaakt. [28 v, 27 l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af.

DRIEHOEKMOTIEF 16 
Rij 1-12 Haak als voor Motief 3, wissel Kleur GG en B af. Beg met Kleur GG voor Rij 1-7 en 
eindig met Kleur B voor Rij 8-12.  
Rij 13 Ga verder met Kleur B, haak als voor Rij 11 van Motief 12, zie Schema 12 voor aan 
elkaar haken van hoeken. 

DRIEHOEKMOTIEF 17 
Rij 1-10 Haak als voor Motief 1, wissel Kleur FF en B af. Beg met Kleur FF voor Rij 1-3, 
wissel naar Kleur B voor Rij 4-5, wissel naar Kleur FF voor Rij 6-8 en eindig met Kleur B voor 
Rij 9-10.
Rij 11 Ga verder met Kleur B, haak als voor Rij 11 van Motief 13, zie Schema 12 voor aan 
elkaar haken van hoeken. 

DRIEHOEKMOTIEF 18 
Rij 1-9 Haak als voor Motief 2, wissel Kleur A en CC af. Beg met Kleur A voor Rij 1-3, wissel 
naar Kleur CC voor Rij 4-6 en eindig met Kleur A voor Rij 7-9. 
Rij 10 Ga verder met Kleur A, haak als voor Rij 11 van Motief 14, zie Schema 12 voor aan 
elkaar haken van hoeken. 

DRIEHOEKMOTIEF 19 
Rij 1-10 Haak als voor Motief 6, wissel Kleur A en EE af. Beg met Kleur A voor Rij 1-3, wissel 
naar Kleur EE voor Rij 3-6 en eindig met Kleur A voor Rij 7-10.
Rij 11 Ga verder met Kleur A, haak als voor Rij 11 van Motief 15, zie Schema 12 voor aan 
elkaar haken van hoeken. 

DRIEHOEKMOTIEF 20 
Rij 1-10 Haak als voor Motief 1, wissel Kleur Z en C af. Beg met Kleur Z voor Rij 1-3, wissel 
naar Kleur C voor Rij 4-5, wissel naar Kleur Z voor Rij 6-8 en eindig met Kleur C voor Rij 9-10.
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Rij 11 Ga verder met Kleur C, haak deze hoek en haak aan naastgelegen hoek van Deel 
3: Motief 20 op zelfde manier als hiervoor, ga verder met Platte Vlecht methode om 
volg rand van dit motief aan naastgelegen rand van Deel 3: Motief 20 te haken tot volg 
hoek-s, haak deze hoek en haak aan naastgelegen diagonale hoek van Deel 3: Motief 
18 op zelfde manier als hiervoor, ga verder met Platte Vlecht methode om volg rand van 
dit motief aan naastgelegen rand van Driehoekmotief 19 te haken tot volg hoek-s, haak 
deze hoek en haak aan naastgelegen hoek van Driehoekmotief 19 op zelfde manier als 
hiervoor. [28 v, 27 l-open] 
Knip draad af en hecht alle draadjes af. 

HAAK PANEEL 2 AAN PANEEL 1 
Zie Schema 12: Aan Elkaar Haken Paneel 1 en 2.
Haak tijdens dit deel Rij 1 over de bovenste zigzagrand van Paneel 2 (net gemaakt), dan 
haak je tijdens Rij 2 deze rand aan Paneel 1 met de Platte Vlecht methode, deze is ook 
gebruikt om motieven aan elkaar te haken tijdens Deel 3 en 4 (Paneel 2).
Rij 1 (GK) Hecht Kleur A aan met hv in gemarkeerde hoek van Driehoekmotief 10, 2v 
in zelfde hoek-s, 48v gelijkmatig verdeeld tot volg hoek (van Driehoekmotief 10), 1v 
in hoek-open, 2v smh over zelfde hoek-open en volg hoek-open (van Driehoekmotief 
9), 1v in zelfde hoek-open (van Driehoekmotief 9), 99v gelijkmatig verdeeld tot volg 
‘piek‘ (waar Driehoekmotieven 7-8 samenkomen), met corresponderende hoek-open 
van Driehoekmotieven 7 en 8 samen, haak 3v, 99v gelijkmatig verdeeld tot volg ‘dal’, 
1v in hoek-open van Driehoekmotief 6, 2v smh over zelfde hoek-open en volg hoek-
open (van Driehoekmotief 5), 1v in zelfde hoek-open (van Driehoekmotief 5), 99v 
gelijkmatig verdeeld tot volg ‘piek’ (waar Driehoekmotieven 3-4 samenkomen), met 
corresponderende hoek-open van Driehoekmotieven 3 en 4 samen, haak 3v, 99v 
gelijkmatig verdeeld tot laatste ‘dal’, 1v in hoek-open van Driehoekmotief 2, 2v smh over 
zelfde hoek-open en volg hoek-open (van Driehoekmotief 1), 1v in zelfde hoek-open (van 
Driehoekmotief 1), 48v gelijkmatig verdeeld tot volg hoek, 2v in hoek-s, knip draad af en 
hecht alle draadjes af. [508 v, 3 2v smh]

Rij 2 (GK) Hecht Kleur A aan met hv in eerst gemaakte v van Rij 1, 1v in zelfde s, 1l, HLD-
naad in corresponderende hoek-open van Deel 2: Lussenrij, 2l, 1v in zelfde s, *1v, 1l, HLD-
naad in corresponderende hoek-open van Deel 2: Lussenrij, 2l, sla 2 stn over, 1v in volg 
s (Platte Vlecht methode voltooid); herh vanaf * nog 16x tot ‘dal’ (waar Driehoekmotieven 
9-10 samenkomen). 

Let op: na haken van elke ‘dal’-v van de herh (17e/34e), maak HLD-naad in 
corresponderende ‘piek’-v van Paneel 1, 1l, HLD-naad in volg 3l-open van Paneel 1, 2l, sla 2 
stn over, 1v in Paneel 2. 

(Herh Platte Vlecht methode 34x over volg rand tot ‘piek’, haak ‘piek’-v aan 
corresponderende ‘dal’-v van Paneel 1 op zelfde manier als hiervoor, herh Platte Vlecht 
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methode 34x over volg rand tot ‘dal’ op zelfde manier als hiervoor) 2x, herh Platte 
Vlecht methode 17x over laatste rand (van Driehoekmotief 1) tot eind, 1l, HLD-naad in 
corresponderende hoek-open, 2l, 1v in zelfde s, knip draad af en hecht alle draadjes af. 
[173 v, 172 l-open] 
 
ONDERRAND VAN PANEEL 2
Rij 1 (GK) Hecht Kleur A aan met hv in gemarkeerde hoek van Driehoekmotief 11, 2v in 
zelfde hoek-open, 48v gelijkmatig verdeeld tot volg ‘piek’, (haak 3v gelijkmatig verdeeld 
over naastgelegen hoek-open bij ‘piek’, 99v gelijkmatig verdeeld tot volg ‘dal’, 1v in hoek-
open, 2v smh over zelfde hoek-open en hoek-open van naastgelegen motief, 1v in zelfde 
hoek-open, 99v gelijkmatig verdeeld tot volg ‘piek’) 2x, haak 3v gelijkmatig verdeeld over 
naastgelegen hoek-open bij ‘piek’, 48v gelijkmatig verdeeld over laatste rand tot eind, 2v 
in laatste hoek-open, knip draad af en hecht alle draadjes af. [509 v, 2 2v smh]
Lussenrij (GK) Let op: op zelfde manier gehaakt als Lussenrij aan einde van Deel 2. Hecht 
Kleur A aan met hv in eerste v van Rij 1, (1v, 3l, 1v) in zelfde s als hv, (1v, 3l, sla 2 stn over, 1v) 
170x langs Onderrand van Paneel 2, 3l, 1v in zelfde s als vorige v, knip draad af en hecht 
alle draadjes af.

Paneel 2 is nu compleet.
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