
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



338 - DAMES PONCHO VAN HIGHLANDS *** design Annelies Baes 

Materiaal: Highlands donker roze (506) 12 bollen, haaknaald nr. 5, 5½. 

Gebruikte steken: Lossen, halve vasten, vasten, stokjes, reliëf, dubbelstokje = haak een 

dubbelstokjes aan de voorzijde rond het stokje van de vorige toer, haak 2 stokjes samen 

Info : 

- Je werkt in het rond, in toeren. 

- Elke toer wordt gesloten met 1 halve vaste in de 3e losse en je keert na elke toer. 

- Elke toer begint met 3 losse die tellen als 1 stokje! (behalve indien anders vermeld) 

De hele poncho wordt in 1 stuk gehaakt, naadloos, topdown. Dit wil zeggen dat je aan de hals begint 

en naar beneden toe haakt. Vanaf toer 3 verdeel je werk in 4 delen: mouw 1, voorpand, mouw 2 en 

rugpand, waarbij voorpand en achterpand identiek zijn. Tussen deze delen haak je reliëfsteken, voor 

een mooie afwerking. Je meerdert stokjes op de plaatsen van de reliëfsteken. Normaal sla je de 

steken achter reliëfstokjes over. Als je meerdert in het patroon, worden GEEN stokjes overgeslagen 

achter de reliëfsteken, maar worden deze achterliggende steken gebruikt om te meerderen. Vanaf 

een bepaald punt stop je met meerderen, en ga je dus ‘rechtdoor’ haken en de steken achter de 

reliëfsteken wel overslaan. 

Toer 1: Met haaknaald 5 ½ mm : Goede kant: Haak een ketting van 76 lossen, sluit met 1 halve vaste 

in de eerste losse. Haak 3 lossen en 1 stokje in elke volgende losse: 75 stokjes, sluit de toer met 1 

halve vaste in 3e losse, keer (76 stokjes).  

Toer 2: Averechte kant: 3 lossen, 1 stokje in elk stokje, sluit, keer (76 stokjes). 

Toer 3: 3 lossen, 1 stokje in 15 stokjes om mouw 1 te vormen, 1 reliëf dubbelstokje rond 16e stokje 

van toer 1 (ofwel rond stokje toer 1 recht onder laatst gehaakte stokje), 1 reliëf dubbelstokje rond 

17e stokje van toer 1, sla GEEN stokjes over achter de reliëf dubbelstokjes, dan 1 stokje in 22 stokjes 

om voorpand te vormen,  1 reliëf dubbelstokje rond stokje van toer 1 recht onder net gehaakte 

stokje (of rond 38e stokje toer 1), 1 reliëf dubbelstokje rond volgende stokje toer 1 (of rond 39e 

stokje toer 1), sla GEEN stokje over, vervolgens 1 stokje in 16 stokjes om mouw 2 te vormen, 1 reliëf 

dubbelstokje rond stokje van toer 1 recht onder net gehaakte stokje (of rond 54e stokje toer 1), 1 

reliëf dubbelstokje rond volgende stokje toer 1 (of rond 55e stokje toer 1), sla weer GEEN stokje 

over, haak 1 stokje in 22 stokje om achterpand te vormen, en eindig met 1 reliëf dubbelstokje rond 

stokje van toer 1 net onder net gehaakte stokje (of rond 76e stokje toer 1), en 1 reliëf dubbelstokje 

rond 3 losse van toer 1. Sluit de toer, keer (76 stokjes en 8 reliëf dubbelstokjes). 

Toer 4: 1 losse, 1 halve vaste in volgende steek : Aldus in het reliëf dubbelstokje, haak hier ook 3 

losse, 2 stokjes in volgende reliëf dubbelstokje, 1 stokje in volgende 22 stokjes, 2 x (2 stokjes in 

volgende reliëf dubbelstokje), 1 stokje in volgende 16 stokjes, 2 x (2 stokjes in volgende reliëf 

dubbelstokje), 1 stokje in volgende 22 stokjes, 2 x (2 stokjes in volgende reliëf dubbelstokje), 1 stokje 

in volgende 16 stokjes, en eindig met 1 stokje in eerste reliëf dubbelstokjes (bij de 3 losse dus), sluit, 

keer (92 stokjes). 

Toer 5 (sla GEEN stokjes over achter de reliëf dubbelstokjes): 3 losse, 1 stokje in 19 stokjes, 1 reliëf 

dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 3, 1 stokje in 26 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje 

rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 3, 1 stokje in 20 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 

2 reliëf dubbelstokje toer 3, 1 stokjes in 26 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf 

dubbelstokje toer 3, sluit, keer (92 stokjes en 8 reliëf dubbelstokje). 



Toer 6: 1 losse, 1 halve vaste in volgende reliëf dubbelstokje, haak hier ook 3 losse, 2 stokjes in 

volgende reliëf dubbelstokje, 1 stokje in volgende 26 stokjes, 2 x (2 stokjes in volgende reliëf 

dubbelstokje), 1 stokje in volgende 20 stokjes, 2 x (2 stokjes in volgende reliëf dubbelstokje), 1 stokje 

in volgende 26 stokjes, 2 x (2 stokjes in volgende reliëf dubbelstokje), 1 stokje in volgende 20 stokjes, 

en eindig met 1 stokje in eerste reliëf dubbelstokje (bij de 3 losse dus), sluit, keer (108 stokjes). 

Toer 7 (sla GEEN stokjes over achter de reliëf dubbelstokje): 3 losse, 1 stokje in 23 stokjes, 1 reliëf 

dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 5, 1 stokje in 30 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje 

rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 5, 1 stokje in 24 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 

2 reliëf dubbelstokje toer 5, 1 stokje in 30 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf 

dubbelstokje toer 5, sluit, keer (108 stokjes en 8 reliëf dubbelstokje). 

Toer 8: 1 losse, 1 halve vaste in volgende reliëf dubbelstokje, haak hier ook 3 lossen, 2 stokjes in 

volgende reliëf dubbelstokje, 1 stokje in volgende 30 stokjes, 2 x (2 stokjes in volgende reliëf 

dubbelstokje), 1 stokje in volgende 24 stokjes, 2 x (2 stokjes in volgende reliëf dubbelstokje), 1 stokje 

in volgende 30 stokjes, 2 x (2 stokjes in volgende reliëf dubbelstokje), 1 stokje in volgende 24 stokjes, 

en eindig met 1 stokje in eerste reliëf dubbelstokje (bij de 3 losse dus), sluit, keer (124 stokjes). 

Toer 9 (sla GEEN stokjes over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in 27 stokjes, 1 reliëf 

dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 7, 1 stokje in 34 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje 

rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 7, 1 stokje in 28 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 

2 reliëf dubbelstokje toer 7, 1 stokje in 34 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf 

dubbelstokje toer 7, sluit, keer (124 stokjes en 8 reliëf dubbelstokje). 

Toer 10: 1 lossen, 1 halve vaste in volgende reliëf dubbelstokje, haak hier ook 3 losse, 2 stokjes in 

volgende reliëf dubbelstokje 1 stokje in volgende 34 stokjes, 2 x (2 stokjes in volgende reliëf 

dubbelstokje), 1 stokje in volgende 28 stokjes, 2 x (2 stokjes in volgende reliëf dubbelstokje), 1 stokje 

in volgende 34 stokjes, 2 x (2 stokjes in volgende reliëf dubbelstokje), 1 stokje in volgende 28 stokjes, 

en eindig met 1 stokje in eerste reliëf dubbelstokje (bij de 3 lossen dus), sluit, keer (140 stokjes). 

Toer 11 (sla GEEN stokjes over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in 31 stokjes, 1 reliëf 

dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 9, 1 stokje in 38 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje 

rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 9, 1 stokje in 32 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 

2 reliëf dubbelstokje toer 9, 1 stokje in 38 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf 

dubbelstokje toer 9, sluit, keer (140 stokjes en 8 reliëf dubbelstokje). 

Toer 12: 3 lossen, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (148 stokjes). 

Toer 13 (sla GEEN stokjes over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in 33 stokjes, 1 reliëf 

dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 11, 1 stokje in 40 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje 

rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 11, 1 stokje in 34 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond 

volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 11, 1 stokje in 40 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 

reliëf dubbelstokje toer 11, sluit, keer (148 stokjes en 8 reliëf dubbelstokje). 

Toer 14: 3 lossen, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (156 stokjes). 

Toer 15 (sla soms WEL en soms GEEN stokje over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in 

35 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 13, sla 1 stokje over achter 

laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond 

volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 13, 1 stokje in 36 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 

reliëf dubbelstokje toer 13, sla 1 stokje over achter laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, 



sla 1stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 13, sluit, keer (152 

stokjes en 8 reliëf dubbelstokje). 

Toer 16: 3 lossen, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (160 stokjes). 

Toer 17 (sla soms WEL en soms GEEN stokjes over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in 

37 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 15, sla 1 stokje over achter 

laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond  

volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 15, 1stokjes in 38 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 

reliëf dubbelstokje toer 15, sla 1 stokje over achter laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, 

sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 15, sluit, keer (156 

stokjes en 8 reliëf dubbelstokje). 

Toer 18: 3 losse, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (164 stokjes). 

Toer 19 (sla soms WEL en soms GEEN stokjes over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in 

39 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 17, sla 1 stokje over achter 

laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond 

volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 17, 1 stokje in 40 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 

reliëf dubbelstokje toer 17, sla 1 stokje over achter laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, 

sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 17, sluit, keer (160 

stokjes en 8 reliëf dubbelstokje). 

Toer 20: 3 lossen, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (168 stokjes). 

Toer 21 (sla soms WEL en soms GEEN stokje over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in 

41 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 19, sla 1 stokje over achter 

laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond 

volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 19, 1 stokje in 42 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 

reliëf dubbelstokje toer 19, sla 1 stokje over achter laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, 

sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 19, sluit, keer (164 

stokjes en 8 reliëf dubbelstokje). 

Toer 22: 3 lossen, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (172 stokjes). 

Toer 23 (sla soms WEL en soms GEEN stokje over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in 

43 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 21, sla 1 stokje over achter 

laatste reliëf dubbelstokje 1 stokje in 40 stokjes, sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 

2 reliëf dubbelstokje toer 21, 1 stokje in 44 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf 

dubbelstokje toer 21, sla 1 stokje over achter laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, sla 1 

stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 21, sluit, keer (168 stokjes 

en 8 reliëf dubbelstokje). 

Toer 24: 3 losse, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (176 stokjes). 

Toer 25 (sla soms WEL en soms GEEN stokjes over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in 

45 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 23, sla 1 stokje over achter 

laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond 

volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 23, 1 stokje in 46 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 

reliëf dubbelstokje toer 23, sla 1 stokje over achter laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, 

sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 23, sluit, keer (172 

stokjes en 8 reliëf dubbelstokje). 



Toer 26: 3 lossen, 1stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (180 stokjes). 

Toer 27 (sla soms WEL en soms GEEN stokjes over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in 

47 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 25, sla 1 stokje over achter 

laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond 

volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 25, 1 stokje in 48 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 

reliëf dubbelstokje toer 25, sla 1 stokje over achter laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, 

sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 25, sluit, keer (176 

stokjes en 8 reliëf dubbelstokje). 

Toer 28: 3 lossen, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (184 stokjes). 

Toer 29 (sla soms WEL en soms GEEN stokjes over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in 

49 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 27, sla 1 stokje over achter 

laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond 

volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 27, 1 stokje in 50 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 

reliëf dubbelstokje toer 27, sla 1 stokje over achter laatste reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, 

sla 1 stokje over, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 27, sluit, keer (180 

stokjes en 8 reliëf dubbelstokje). 

Toer 30: 3 lossen, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (188 stokjes). 

Toer 31 (sla ALTIJD stokjes over achter de reliëf dubbelstokje, 3 lossen tellen hier NIET als 1 stokje): 3 

lossen, * ( 1 stokje in volgende 2 stokjes, 2 x 1 reliëf dubbelstokje rond volgende stokjes toer 29) x 12, 

1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 29, sla 2 

stokjes over achter beide reliëf dubbelstokje, 1 stokje in 40 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond 

volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 29, sla 2 stokjes over, herhaal vanaf * nog 1 x waarbij je op het 

einde maar 1 stokjes over kan slaan. Sluit de toer met 1 halve vaste IN het eerste stokje (en dus NIET 

in de 3e losse), keer (132 stokjes en 56 reliëf dubbelstokje). 

Toer 32: AFSCHEIDING VAN DE MOUWEN (3 lossen tellen opnieuw als 1 stokje vanaf nu): 3 lossen, 1 

stokje in 50 stokjes of reliëf dubbelstokje, haak 14 lossen en sla 38 steken over, 1 stokje in 56 stokjes 

of reliëf dubbelstokje, haak 14 lossen en sla 38 steken over, eindig met 1 stokje in 5 stokjes of reliëf 

dubbelstokje, sluit de toer met 1 halve vaste in 3e losse, keer (112 stokjes en 28 lossen). 

Toer 33 (sla ALTIJD stokjes over achter de reliëf dubbelstokje): 3 losse, 1 stokje in volgende stokjes, 1 

reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 31, 1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 

stokje in 14 lossen, 2 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf 

dubbelstokje toer 31), 1 stokje in 40 stokjes, 2 x (reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf 

dubbelstokje toer 31, 1 stokje in volgende 2 stokjes), 1 stokje in 14 lossen, 2 x (1 stokje in volgende 2 

stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 31), 1 stokje in 40 stokjes, 1 

reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 31, sluit, keer (124 stokjes en 16 reliëf 

dubbelstokje). 

Toer 34: 3 lossen, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (140 stokjes). 

Toer 35 (sla ALTIJD stokjes over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in volgende stokjes, 

1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 33, 4 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 

1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 stokjes toer 33), 2 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 reliëf 

dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 33), 1 stokje in volgende 40 stokjes, 1 reliëf 

dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 33, 1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 reliëf 

dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 33, 4 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 reliëf 



dubbelstokje rond volgende 2 stokjes toer 33), 2 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 reliëf 

dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 33), 1 stokje in volgende 40 stokjes, 1 reliëf 

dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 33, sluit, keer (108 stokjes, 32 reliëf 

dubbelstokje). 

Toer 36: 3 lossen, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (140 stokjes). 

Toer 37 (sla ALTIJD stokjes over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in volgende stokjes, 

1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 35, 6 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 

1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 35), 1 stokje in volgende 40 stokjes, 1 

reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 35, 7 x ( 1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 

reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 35), 1 stokje in volgende 40 stokjes, 1 

reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 35, sluit, keer (108 stokjes, 32 reliëf 

dubbelstokje). 

Toer 38: 3 lossen, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (140 stokjes). 

Toer 39-40-41-42: Herhaal toeren 37 en 38. 

Toer 43 (sla ALTIJD stokjes over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in volgende stokjes, 

1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 41, 6 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 

1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 41), 2 stokjes samenhaken, 1 stokje in 

volgende 36 stokjes, 2 stokjes samenhaken, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje 

toer 41, 7 x (1 stokjes in volgende 2 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje 

toer 41), 2 stokjes samenhaken, 1 stokje in volgende 36 stokjes, 2 stokjes samenhaken, 1 reliëf 

dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 41, sluit, keer. (104 stokjes, 32 reliëf 

dubbelstokje). 

Toer 44: 3 lossen, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (136 stokjes). 

Toer 45 (sla ALTIJD stokje over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in volgende stokjes, 1 

reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 43, 6 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 

reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 43), 9 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 

reliëf dubbelstokje rond volgende 2 stokjes toer 43), 8 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 reliëf 

dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 43), 9 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 reliëf 

dubbelstokje rond volgende 2 stokjes toer 43), 1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje 

rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 43, sluit, keer (68 stokjes, 68 reliëf dubbelstokje). 

Toer 46: 3 losse, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (136 stokjes). 

Toer 47 (sla ALTIJD stokje over achter de reliëf dubbelstokje): 3 lossen, 1 stokje in volgende stokjes, 1 

reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 45, 33 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 

reliëf dubbelstokje rond volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 45), sluit, keer (68 stokjes, 68 reliëf 

dubbelstokje). 

Toer 48: 3 lossen, 1 stokje in elk stokje of reliëf dubbelstokje, sluit, keer (136 stokjes). 

Toer 49-50: Herhaal toeren 47 en 48. Op het einde van toer 50, knip draad af en hecht af. 

Kraag 

- De poncho heeft een grote kraag, die omgeslagen wordt. 

- Het ribbelpatroon wordt zowel langs de goede als de averechte kant gehaakt. 

- Als je de poncho gaat dragen met grote omgeslagen boord, eindig met een averechte toer. 



- Als je poncho verkiest te dragen met een korte, niet omgeslagen boord, haak dan minder 

toeren en eindig met een toer langs de goede kant. 

Toer 1 : Met haaknaald 5 ½ mm Goede kant !!!: Neem de poncho voor je, en hecht aan langs de 

goede kant, aan het achterpand, 1 steek opzij van 2 reliëf dubbelstokje, hecht aan met 1 halve vaste 

en haak vervolgens : 3 lossen, * 1 reliëf dubbelstokje in volgende 2 reliëf dubbelstokje, 3 x (1 stokje in 

volgende 2 lossen, 1 reliëf dubbelstokje in volgende 2 stokjes 2 toeren lager), 1 stokje in volgende 2 

lossen, 1 reliëf dubbelstokje in volgende 2 reliëf dubbelstokje, 2 stokjes samenhaken, 1 stokje in 

volgende losse, 1 reliëf dubbelstokje in volgende 2 stokjes 2 toeren lager (let op: tussen vorige reliëf 

dubbelstokje en deze zitten dus 3 stokjes ipv 2), 3 x (1 stokje in volgende 2 lossen, 1 reliëf 

dubbelstokje in volgende 2 stokjes 2 toeren lager), 1 stokje in volgende losse, 2 stokjes samenhaken, 

herhaal vanaf * nog 1 x , waarbij je op het einde NIET 1 stokje in volgende losse en 2 stokjes 

samenhaakt, maar enkel : 2 stokjes samenhaakt. Sluit, keer. 

Toer 2: Averechte kant : 3 lossen, 1 stokje in volgende stokjes, 1 reliëf dubbelstokje in volgende 2 

stokjes 2 toeren lager, 17 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje in volgende 2 stokjes 

2 toeren lager), sluit, keer (36 stokjes en 36 reliëf dubbelstokje). 

Toer 3: Verander naar haaknaald 5 mm : Goede kant : 3 lossen, 1 reliëf dubbelstokje in volgende 2 

reliëf dubbelstokje, 17 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje in volgende 2 reliëf 

dubbelstokje toer 1), 1 stokje in laatste stokjes, sluit, keer (36 stokjes en 36 reliëf dubbelstokje). 

Toer 4: 3 lossen, 1 stokje in volgende stokjes, 1 reliëf dubbelstokje in volgende 2 reliëf dubbelstokje, 

17 x (1 stokje in volgende 2 stokjes, 1 reliëf dubbelstokje in volgende 2 reliëf dubbelstokje toer 1), 

sluit, keer (36 stokjes en 36 reliëf dubbelstokje). 

Toeren 5-20: Herhaal toeren 3 en 4. Haak de reliëf dubbelstokje altijd in de vorige reliëf dubbelstokje. 

Op het einde van toer 20, knip draad af en hecht af. 

Afwerking: 

- Draadjes wegwerken. 

 


