
Poncho SuperTweed
Haakpatroon

Fonty Super Tweed
Kleur 1(Natural) & 2 ( Licht Bruin)

95% Laine
5% Mohair

Naturel 14 bollen á 50 gr/ 110 mtr per bol
Licht Bruin 1 bol  á 50 gr/ 110 mtr per bol

Haaknaald 4.5mm
Schaar

Stopnaald

Ontwerp:
Mabel Gaiser - @happinesswithyarn

www.happinesswithyarn.com

In samenwerking met
BN Agenturen
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Gebruikte steken

Lossen, Stokjes, Halve Stokjes, Vasten, Reliefstokjes

Moeilijkheidsgraad

Beginners

Extra informatie

● De poncho is geschikt voor maat S,M & L, afhankelijk van de maat, valt de
poncho langer of korter.

● Weet je niet hoe je reliefstokjes voor en achter moet haken? Op Youtube vind
je hier meerdere voorbeeldfilmpjes van.

Let op: dit patroon is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden verkocht. Het patroon en
de foto’s zijn eigendom van @happinesswithyarn en is tot stand gekomen in samenwerking
met BN Agenturen.
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Patroon Col

De col van de poncho haak je met naturel.
De lengte van de col is dan 60 á 70 cm
Haak eerst de col, daarna word je de rest vd poncho hieraan vast gehaakt.

Zet 40 lossen + 2 opzet lossen op.
Toer 1:
Haak in de 4de lossen vanaf de naald een stokje, haak in elke steek 1 stokje. Keer je
werk.
Toer 2:
3 lossen (telt als 1ste stokje), *Reliefstokje voor, stokje, Reliefstokje voor, stokje* herhaal
*-* tot einde toer. Keer je werk.
Toer 3:
3 lossen  (telt als 1ste stokje), *Reliefstokje achter, stokje, Reliefstokje achter, stokje*
herhaal *-* tot einde toer. Keer je werk.
Herhaal toer 2 & 3 tot je de col lang genoeg vind.
58 toeren is ongeveer 60cm lang.
Hecht af.

Klap de lange lengte dubbel, naai de korte kant dicht met een zigzag steek.

Voorkant ^ Achterkant >
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Patroon Poncho:

Haak om elk lusje van de col 2 vasten,
ook op het deel waar de col is
dichtgenaaid. Zorg dat beide lusjes op
elkaar liggen (van het dubbel geklapte
gedeelte, zie foto >) Totaal 118 vasten.

Toer 1:
Haak op elke vasten 1 stokje. 118 stokjes.

Splits op; hang op precies het midden
een stekenmarker. 58 stokjes, in de 59ste
stokje een marker. 58 stokjes, volgende
stokje een marker. Dit worden de voor en
achterkant van de poncho. De punten.

Toer 2:
Start elke toer met 3 lossen, deze telt als het 1ste stokje.
Haak op elke stokje 1 stokje in de achterste lus(hierdoor ontstaat er een ribbeltje),
behalve op de plek waar de markers zitten hier haak je 3 stokjes.

Toer 3 t/m 52
Haak net als toer 2 op elke stokje een stokje in de achterste lus. Haak steeds op het
middelste stokje (lijn recht naar beneden op plek waar de marker zit) 3 stokjes.
Herhaal dit. Hecht af.

De poncho graag langer?
Haak er dan nog een
aantal toeren bij tot de
gewenste lengte.
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Toer 53
Hecht licht bruin aan en haak in elke steek een half stokje in de achterste lus. Haak
ook hier op het middelste stokje, 3 halve stokjes. Hecht af.

Toer 54
Hecht naturel aan, haak nog 1 keer toer 2. Hecht af.
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De omschrijving van de poncho is met zorg gemaakt en gecontroleerd.
Mocht er onverhoopt toch een foutje ingeslopen zijn, laat dit dan svp weten via

happinesswithyarn@gmail.com

Veel haakplezier!

Voor meer inspiratie:
@fontydesignteam_nl
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