
 

 

 



 

 

Boho Poncho 

 

Benodigdheden: 

 

 3 bollen Saskia groen van de Wibra en 2 bollen gebroken wit.  

Je kunt hiervoor ook Royal gebruiken of elk ander garen voor naalddikte 4/5 

 Ik heb deze poncho gehaakt op naald 6. 

          

Notitie: 

 Deze poncho word in het rond gehaakt waarbij we na elke ronde ons werk keren. 

 Deze poncho is 1 maat. Wil je hem groter kan je de lossenketting aanpassen en 

langer doorhaken voordat je met de laatste sierrand begint. 

Deze is gestart met 102 lossen. Als je je lossen ketting aanpast haak dan 

106/110/114 of 118 

 In het midden meerderen we door in de lossenboog van de vorige toer 1 stokje (of 

dubbel stokje) , 3 lossen , 1 stokje (of dubbel stokje) te haken. 

 Gebruikte steken : Losse 

                              Halve vaste 

                              Stokje 

                              Dubbel stokje 

 

                                                                                                           

 



 

 

Patroon: 
Start met een ketting van 102 (106/110/114 of 118) lossen 

Sluit ketting met een halve vaste. Zorg dat je werk niet gedraaid is! 

 T1:  3 lossen ( dit is je eerste stokje), 25 ( 25,27,29,31 ) stokjes , 3 lossen, 51  

( 53,55,57,59) stokjes, 3 lossen , 25 ( 27 ,27,27,27 ) stokjes.Toer sluiten met een halve 

vaste in de 3de losse van het begin. 

 T2 : 4 lossen , werk keren. 

Nu moet je goed opletten dat je hem in de goede steek insteekt anders kom je niet uit. 

 

                
 

 

1 steek overslaan in de volgende steek een stokje , 1 losse , steek overslaan , in de 

volgende steek een stokje.  

Herhaal tot het eerste losse boogje.  

Je eindigd voor het losse boogje met een losse en je hebt nog 1 steek van de vorige toer 

over. 

In het losse boogje haak je 1 stokje , 3 lossen , 1 stokje. 

Dan haak je weer een losse en sla je de volgende steek over en haak je weer 1 stokje , 1 

losse , 1 steek overslaan , stokje in volgende steek. 

Dit blijf je weer herhalen tot het 2de losse boogje. In het losse boogje haak je weer 1 stokje , 

3 lossen , 1 stokje , 1 losse , volgende steek overslaan, volgende steek een stokje.  

Je eindigd de toer met een losse. 

Sluit de toer met een halve vaste in de 3de losse van het begin.  

 

 



 

 

 T3 : 3 lossen , werk keren. Deze toer haak je gewoon stokjes. ( Kijk nog even op de foto’s 

om te zien waar je je eerste stokje maakt). 

Haak een stokje in het lossenboogje van de vorige toer en een stokje op het stokje van de 

vorige toer. Blijf vooral in het begin even goed tellen. Je moet aan allebij de zijdes 55 

stokjes hebben. 

In het lossenboogje haak je weer 1 stokje , 3 lossen , 1 stokje. 

Sluit de toer met een halve vaste in de 3de losse van het begin. 

Deze toer haken we de V-tjes door steeds 5 lossen te haken en in de 2de steek vastzetten 

met een halve vaste 

 

 T4 : 5 lossen , werk keren. 

1 steek overslaan , in de volgende steek een halve vaste , 5 lossen , 1 steek overslaan , in 

de volgende steek een halve vaste.  

Hehalen tot het midden. 

Het laatste lossen boogje zet je vast met een halve vaste in het 3 lossenboogje van de 

vorige toer ( het midden). 

Haak weer 5 lossen en zet deze vast in het zelfde losse boogje , 5 lossen , steek overslaan 

, halve vaste in volgende steek. 

 

  
 

Herhaal nu tot de volgende punt. Daar doe je weer hetzelfde als bij de vorige punt ( zie 

foto’s). 

Haak nu de lossen boogjes tot het eind.  

 

Zet het laatste lossenboogje vast met een halve vaste in de eerste losse van het begin. 

 



 

 

 
 

 

De volgende toer gaan we de losse boogjes met elkaar verbinden. 

 

 T5: Keer je werk. 

Ga met 3 halve vasten naar het midden van het boogje en haak 2 lossen , haak een vaste 

in de 3de losse van het volgende  lossen boogje , 2 lossen, vaste in de 3de losse van het 

volgende lossen boogje. 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

Herhalen tot eind met in de punt weer de 3 lossen vastgezet met een vaste ( zelfde als 

vorige punt). 

Toer sluiten met een halve vaste. 

 

 T6: 

Deze toer word gehaakt in stokjes. 

3 lossen , werk keren. 

In het 2 lossenboogje van de vorige toer 1 stokje, stokje in de vaste van de vorige toer, 

stokje in de 2 lossen van de vorige toer, stokje in de vaste van de vorige toer.  



 

 

Herhaal tot de punt. Hier moet je even goed opletten dat je niet vergeet ook een stokje te 

maken in de laatste vaste van de zijde( voor het 3 lossenboogje in het  midden) anders kom 

je niet uit in de volgende toer. 

 

                
 

 

Toer sluiten met een have vaste 

 

 T7: 

5 lossen , werk keren. 

1 steek overslaan , dubbel stokje in de volgende steek ,1 losse , steek overslaan, dubbel 

stokje in de volgende steek. Herhalen tot het midden. In het 3 lossenboogje van de vorige 

toer haak je 1 dubbel stokje, 3 lossen, 1 dubbelstokje , 1 losse , 1 steek overslaan , dubbel 

stokje in de volgende steek. Herhalen tot eind met in het midden weer  1 dubbel stokje , 3 

lossen , 1 dubbel stokje. 

Toer sluiten met een halve vaste in de 4de losse van het begin. 

 

 

  



 

 

 T8:                                     T9: 

Zie toer 3                           Zie toer 4 

 

 T10:                                   T11: 

Zie toer 5                           Zie toer 6 

 

 T12:                                   T13: 

Zie toer 2                           Zie toer 3 

 

 T14:                                   T15: 

Zie toer 4                           Zie toer 5 

 

 T16:                                   T17: 

Zie toer 6                           Zie toer 7 

 

 T18:                                   T19: 

Zie toer 3                           Zie toer 4 

 

 T20:                                   T21: 

Zie toer 5                           Zie toer 6 

 

 T22:                                   T23: 

Zie toer 2                           Zie toer 3 

 

 T24:                                   T25: 

Zie toer 4                           Zie toer 5 

 

 T26:                                   T27: 

Zie toer 6                           Zie toer 7 

 

 T28:                                   T29: 

Zie toer 3                           Zie toer 4 

 

 T30:                                   T31: 

Zie toer 5                           Zie toer 6 

 

Na deze toer gaan we van kleur verwisselen. 

Hecht nieuwe kleur aan en haak toer 2 en 3 nog een keer. 

 

De laatste toer haak je 2 lossen , en sla je de volgende steek over , zet vast met een halve 

vaste , 2 lossen , 1 steek overslaan , vastezetten met een halve vaste. Herhaal tot eind. 

Zorg dat je in het midden ook een boogje maakt want in deze boogjes gaan we onze 

franjes maken. Sluiten met een halve vaste en afhechten. 

 



 

 

Voor de franjes heb ik een dvd hoesje gebruikt. Je draait de draad rond de breedte. Er zijn 

veel instuctie foto’s op internet te vinden.Ik heb in ieder 2 lossen boogje 6 draadjes 

gebruikt. Lekker vol dus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

Dit Patroon is eigendom van HaakTrend 

Zonder toestemming mag dit patroon niet gedeeld 

worden! 

Veel plezier met maken! 

 

 

https://www.facebook.com/pages/HaakTrend/1564696

247094023?ref=bookmarks 
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