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Gehaakte Kinderponcho 

 
Nodig:  
Tiffany, zilvergrijs 2 bolletjes  
Tiffany, groen, 1 bolletje 
AM Lace, zwart 
AM Lace, donkergrijs.  
 
Gebruikte steken:  
Stokjes (gebruik 2 lossen om te keren)  
Halve stokjes (gebruik 2 lossen om te keren)  
Vasten (gebruik 1 losse om te keren)  
Losse  
Dubbele stokjes.  
 
Stekenproef: 10x10 cm: 15 steken x 11 rijen.  
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Patroon: Haak 2 panden als volgt 
Met AM Lace zwart: maak een ketting van 43 lossen + 2 keerlossen.  
Haak 2 rijen halve stokjes, 2 rijen stokje, 1 rij halve stokjes.  
2 rijen *1 losse, 1 vaste sla hierbij 1 steek over*   
6 rijen stokjes.  
2 rijen *1 losse, 1 stokje sla hierbij 1 steek over*  
6 rijen stokjes.  
Met Tiffany groen: 1 rij vasten.  
Met Tiffany zilvergrijs: 4x [2 rijen stokjes en 2 rijen halve stokjes], 2 rij stokjes 
en 1 rij halve stokjes 
Met Tiffany groen: 1 rij vasten.  
Met AM Lace Donkergrijs: 4x [2 rijen stokjes en 2 rijen halve stokjes], 2 rij 
stokjes en 1 rij halve stokjes.  
Breek de draad af en weef de uiteindjes in. 
 
Afwerking: 
Leg kant 1 en 2 volgens de tekening naast elkaar met de goede kant naar 
boven.  
Naai de kanten die raken aan elkaar met de matrassteek of stiksteek.  
Naai vervolgens de afkantrand van pand 1 vast aan de zijkant van pand 2.  
Zo ontstaat vanzelf een gat voor hoofd.  
Haak rondom de buitenkant nog een rij dubbele stokjes met AM Lace 
donkergrijs en een rij vaste met groen.  
Haak langs de hals nog een rij vasten met AM Lace zwart.  
Knoop langs de rand rondom franjes in met Tiffany zilvergrijs, van plm 6 cm 
lang (knip draden van 13 cm) in bosjes van 5 draden.  
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