
Poncho met kol in roze en blauwtinten 
 
Nodig: 
-3 x Royal(€0,99 per bol) kleuren wit, donkerblauw, lichtroze 
(alle kleuren 1 bol nodig)van de Zeeman  
-2 x Julia wol(€1,99 per bol) kleuren lichtbauw (1 bol nodig) 
en roze (3 bollen nodig) van de Zeeman.  
-Haaknaald 6 
-grote naald voor afwerken van de losse draden en vastmaken 
van de kol 
 
Totale kosten aan material €10,93 
 
Kol: 
Zet 32 losse op (2 extra voor eerste stokje) 
 
48 toeren van 30 stokjes, steek om een ribbeleffect te krijgen 
in de achterste lus van het stokje uit de vorige toer (vorige 
poncho had een vrij wijde kol, voor deze poncho heb ik voor 
iets minder toeren gekozen. Het is maar wat je prettig vindt). 
Naai de kol vast of haak hem dicht. 
 

 



Vouw de kol dubbel, je hebt de naad (midden van achterkant) en 
tel het midden van de voorkant) Het midden is belangrijk want 
daar komen de 2 punten.  
 
Voor de poncho heeft dochter voor tinten gekozen die zij mooi 
vindt. Allemaal bollen van Zeeman (zie nodig). 
 
Poncho: 
Toer 1: Haak om de laatste rij stokjes van de kol. Begin in 
het midden tussen de naad en midden van de voorkant. Haak 3 
losse. Dit is je 1e stokje. Haak nog 2 stokjes, 1 losse om 
hetzelfde stokje van de kol.  
*Haak vervolgens om ieder stokje van de kol 3 stokje & 1 losse 
*herhaal tot de middennaad. Haak bij de middennaad de punt.  
De punt: 
Om 1 stokje van de kol 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes, 1 losse 
Na de punt ga je verder met 3 stokjes en 1 losse * herhaal tot 
de volgende middennaad. Je haak dan nog een punt. Haak verder 
3 stokjes & 1 losse tot eind. Bij laatste losse, hecht je aan 
met een nieuwe kleur. 
 
Toer 2 t/m 27: herhaal toer 1. Haak bij de 2 losse in de 
punten, een nieuwe punt.  
Punt in toer 2 t/m 27: Om 2 lossen van de kol 3 stokjes, 2 
losse, 3 stokjes, 1 losse 
 
Ik heb 27 toeren gehaakt, je kan zelf bepalen hoe lang je de 
poncho maakt door meer of minder toeren te haken. 
 
De kleuren van de toeren: 

1. Donkerblauw Royal 
2. Wit Royal 
3. Lichtblauw Julia 
4. Roze Royal 
5. Wit Royal 
6. Roze Julia 
7. Donkerblauw Royal 
8. Lichtblauw Julia 
9. Roze Royal 
10. Wit Royal 
11. Roze Julia 
12. Roze Royal 
13. Roze Julia 
14. Wit Royal 
15. Roze Royal 
16. Lichtblauw Julia 
17. Donkerblauw Royal 



18. Roze Julia 
19. Wit Royal 
20. Roze Royal 
21. Lichtblauw Julia 
22. Wit Royal 
23. Donkerblauw Royal 
24. Roze Julia 
25. Roze Royal 
26. Lichtblauw Julia 
27. Wit Royal 

 
 
De rand  
De afwerking van de poncho haak je met dezelfde garen als de 
kol. Zo wordt het een mooi geheel. Ik heb lichtblauw Julia van 
Zeeman hiervoor gebruikt. De rand is lijkt op een gebreide 
rand. 
Toer 1: Begin met 3 losse, dit is je eerste stokje. haak 
verder stokjes in de achterste lus van de stokjes en losse uit 
de vorige toer.  
Bij de punt haak je:  
Haak in de 1e van de 2 losse uit de vorige toer 3 
stokjes. Haak in de 2e van de 2 losse uit de vorige toer 3 
stokjes.  
Haak de toer rond tot je weer bij het eerste stokje komt. 
Sluit met een halve vast. 
 
Toer 2 t/m 5: Haak 3 losse. Dit is je eerste stokje. Hierna 
haak je telkens om de steel van het onderliggende stokje, dus 
niet in de rand bovenop. Je haakt 2 stokjes aan de voorkant en 
2 stokjes aan de achterkant. Voorkant stokjes blijven voorkant 
en achterkant stokjes blijven achterkant. Zo komen de ribbels 
in de rand.  
 
Goede uitleg in filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=VPZaYbphLxU  
 
Het eindresultaat: 



 


