Timeless Kinderponcho – Sultan
No. 1001-183-9958

Materialen:
- Haaknaald nr. 4
- Cotton Kings Sultan

Afkortingen:
L: Losse
S: Steek
V: Vaste

Verbruik: 115g (140g) 160g (185g)
Maat:
3/4 (5/6) 7/8 (9/10) jaar

Stk: Stokje
Arstk: Achter reliëf stokje
L-tussenruimte: Lossen tussenruimte

Grootte:
Lengte in het midden vooraan:
32 (36) 40 (44) cm
Van opzetrand tot mouwrand:
21 (23,5) 26 (28,5) cm

Haakvastheid: 10 x 10 cm = 21 s x 13 rijen.
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Patroon – Een fotostappenplan is te vinden onder het patroon:
Let op:
De maten zijn gemiddelden. Aangezien kinderen allemaal verschillend zijn, raad ik aan dat je na ronde
9 de halsopening meet. Het model heeft een diepe halsopening, en wanneer je hem minder wijd wenst,
kan je ervoor kiezen om hem minder groot te maken.
Het model is kort. Wens je een lange poncho, kan je eenvoudigweg meer rondes toevoegen.

1. Zet 94 (98) 106 (110) l op. Zet ze samen tot een ring met 1 hv. Haak 1 l, en haak v, de ronde
rond. Eindig met 1 hv. 94 (98) 106 (110)
2. Haak 3 l (vervangt 1e stk). Haak 1 stk, 2 l, en 2 stk in dezelfde s. Haak 1 stk in de volgende 46
(48) 52 (54) s. In de volgende s haak je" 2 stk, 2 l, 2 stk ". Haak 1 stk in de laatste 46 (48) 52
(54) s. Eindig met 1 hv.
3. Haak hv tot aan de l-tussenruimte. Haak 3 l (vervangt 1e stk). Haak 1 stk, 2 l, en 2 stk in de ltussenruimte. Haak 1 stk in de volgende 50 (52) 56 (58) m. s. In de l-tussenruimte haak je " 2
stk, 2 l, 2 stk ". Haak 1 stk in de laatste 50 (52) 56 (58) s. Eindig met 1 hv.
4. Haak hv tot aan de l-tussenruimte. Haak 3 l (vervangt 1e stk). Haak 1 stk, 2 l, en 2 stk in de ltussenruimte. Haak " 2 stk tussen de volgende 2 stk, sla 1 s over ". Herhaal "-" in totaal 27 (28)
30 (31) keer. Haak " 2 stk, 2 l, 2 stk" in de l-tussenruimte. Haak " 2 stk tussen de volgende 2 stk,
sla 1 s over ". Herhaal "-" in totaal 27 (28) 30 (31) keer. Eindig met 1 hv.
5. Haak hv tot aan de l-tussenruimte. Haak 3 l (vervangt 1e stk). Haak 1 stk, 2 l, en 2 stk in de ltussenruimte. " Haak 2 stk tussen 2 stk van de vorige ronde ". Herhaal "-" in totaal 29 (30) 32
(33) keer. Haak " 2 stk, 2 l, 2 stk " in de l-tussenruimte. " Haak 2 stk tussen 2 stk van de vorige
ronde ". Herhaal "-" in totaal 29 (30) 32 (33) keer. Eindig met 1 hv.
6. Haak hv tot aan de l-tussenruimte. Haak 3 l (vervangt 1e stk). Haak 1 stk, 2 l, en 2 stk in de ltussenruimte. " Haak 2 stk tussen 2 stk van de vorige ronde ". Herhaal "-" in totaal 31 (32) 34
(35) keer. Haak " 2 stk, 2 l, 2 stk " in de l-tussenruimte. " Haak 2 stk tussen 2 stk van de vorige
ronde ". Herhaal "-" in totaal 31 (32) 34 (35) keer. Eindig met 1 hv.
7. Haak hv tot aan de l-tussenruimte. Haak 3 l (vervangt 1e stk). Haak 1 stk, 2 l, en 2 stk in de ltussenruimte. " Haak 2 stk tussen 2 stk van de vorige ronde ". Herhaal "-" in totaal 33 (34) 36
(37) keer. Haak " 2 stk, 2 l, 2 stk " in de l-tussenruimte. " Haak 2 stk tussen 2 stk van de vorige
ronde ". Herhaal "-" in totaal 33 (34) 36 (37) keer. Eindig met 1 hv.
8. Haak hv tot aan de l-tussenruimte. Haak 3 l (vervangt 1e stk). Haak 1 stk, 2 l, en 2 stk in de ltussenruimte. Haak arstk rond de volgende 70 (72) 76 (78) s. Haak " 2 stk, 2 l, 2 stk " in de ltussenruimte. Haak arstk rond de volge70 (72) 76 (78) s. Eindig met 1 hv.
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9. Haak hv tot aan de l-tussenruimte. Haak 3 l (vervangt 1e stk). Haak 1 stk, 2 l, en 2 stk in de ltussenruimte. Haak arstk rond de volgende 74 (76) 80 (82) s. Haak " 2 stk, 2 l, 2 stk " in de ltussenruimte. Haak arstk rond de volgende 74 (76) 80 (82) s. Eindig met 1 hv.
Ga nu zo voort:
Maat 3/4 jaar: Herhaal ronde 4-9 in totaal 4 keer.
Maat 5/6 jaar: Herhaal ronde 4-9 in totaal 4 keer. Herhaal ronde 4-6 nog éénmaal.
Maat 7/8 jaar: Herhaal ronde 4-9 in totaal 5 keer.
Maat 9/10 jaar: Herhaal ronde 4-9 in totaal 5 keer. Herhaal ronde 4-6 nog éénmaal.
Afsluiten:
Haak 1 l en haak nu v, de ronde rond. In het puntje haak je 3 v. Eindig met 1 hv. Knip het garen af en
bevestig de eindjes.

Stappenplan:
Ronde 1:

1. Zet 94 (98) 106 (110) op. Zet ze samen tot
een ring met 1 hv. Haak 1 l, en haak v, de
ronde rond. Eindig met 1 hv. (94 (98) 106
(110))
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Ronde 2:

1. Haak 3 l (vervangt 1e stk).

2. Haak 1 stk, 2 l, en 2 stk in dezelfde s. (De
naald markeert de steek)

3. Zo.

4. Haak 1 stk in de volgende 46 (48) 52 (54) s.

5. In de volgende s haak je" 2 stk, 2 l, 2 stk ".

6. Zo.
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7. Haak 1 stk in de laatste 46 (48) 52 (54) s.
Eindig met 1 hv in de bovenste van de 3 l,
waarmee je de ronde bent gestart.

8. Zo.

Ronde 3:

1. Haak hv tot aan de l-tussenruimte.

2. Haak 3 l (vervangt 1e stk). Haak 1 stk, 2 l, en
2 stk in de l-tussenruimte.

3. Haak 1 stk in de volgende 50 (52) 56 (58) s.
In de l-tussenruimte haak je " 2 stk, 2 l, 2 stk
".

4. Zo.
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5. Haak 1 stk in de laatste 50 (52) 56 (58) s.
Eindig met 1 hv in de bovenste van de 3 l,
waarmee je de ronde bent gestart.

6. Zo.

Ronde 4:

1. Haak hv tot aan de l-tussenruimte.

2. Haak 3 l (vervangt 1e stk). Haak 1 stk, 2 l, en
2 stk in de l-tussenruimte.

3. Haak 2 stk tussen de eerste 2 stk van de
vorige rij. De naald markeert hier waar je de
2 stk haakt.

4. Zo.

Hobbii.nl - Copyright © 2018 - Alle rechten voorbehouden.

pagina 6

5. Sla 1 s over, en haak " 2 stk tussen de
volgende 2 stk, sla 1 s over ".

6. Zo.

7. Herhaal "-" in totaal 27 (28) 30 (31) keer.

8. Haak " 2 stk, 2 l, 2 stk " in de l-tussenruimte.

9. Haak " 2 stk tussen de volgende 2 stk, sla 1 s
over ".

10. Zo.
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11. Herhaal "-" in totaal 27 (28) 30 (31) keer.
Eindig met 1 hv in de bovenste van de 3 l,
waarmee je de ronde bent gestart.

12. Zo.

Ronde 5:

1. Haak hv tot aan de l-tussenruimte.

2. Haak 3 l (vervangt 1e stk). Haak 1 stk, 2 l, en
2 stk in de l-tussenruimte.

3. Haak " 2 stk tussen de eerste 2 stk van de
vorige rij ".

4. Zo.
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5. Herhaal "-" in totaal 29 (30) 32 (33) keer.

6. Haak " 2 stk, 2 l, 2 stk " in de l-tussenruimte.

7. " Haak 2 stk tussen 2 stk van de vorige ronde
".

8. Zo.

9. Herhaal "-" in totaal 29 (30) 32 (33) keer.
Eindig met 1 hv in de bovenste van de 3 l,
waarmee je de ronde bent gestart.

10. Zo.
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Ronde 6:

Ronde 7:

Deze ronde wordt gehaakt zoals ronde 31 (32)
34 (35) herhalingen aan elke zijde.

Deze ronde wordt gehaakt zoals ronde 5 en 6,
maar dan met 33 (34) 36 (37) herhalingen aan
beide zijden.

Ronde 8:

1. Haak hv tot aan de l-tussenruimte.

2. Haak 3 l (vervangt 1e stk). Haak 1 stk, 2 l, en
2 stk in de l-tussenruimte.

3. Nu haak je arstk rond de volgende 70 (72) 76
(78) s. De naald hier markeert hoe je rond de
steek haakt.

4. Zo.

Hobbii.nl - Copyright © 2018 - Alle rechten voorbehouden.

pagina 10

5. Haak " 2 stk, 2 l, 2 stk " in de l-tussenruimte.

6. Haak arstk rond de volgende 70 (72) 76 (78)
s.

7. Eindig met 1 hv in de bovenste van de 3 l,
waarmee je de ronde bent gestart.

8. Zo.

Ronde 9:

Deze ronde wordt gehaakt zoals ronde 8, maar
met 74 (76) 80 (82) arstk aan beide zijden.
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Ronde 10 en verder:

Herhaal nu ronde 4 – 9, zoals beschreven in het
patroon.

Veel plezier! "
&
%
$
#
Liefs van Hobbii
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