
Week 1 CAL Ersboda-poncho 

Omdat er vraag was naar een echt ronde Southbay omslagdoek, bedacht ik ook een ècht ronde, de
Ersboda sjaal  ;)

Ersboda betekent Echt Ronde SouthBay OmsalgDoek Anne-marie, en het  is ook de naam van een
plaats in Zweden :)

De foto is dus van de Ersboda sjaal 
Omdat hier ook makkelijk een poncho van te maken valt bedacht ik dat een CAL (crochet

Along=Haak Maar Mee)'leuk zou zijn, al helemaal omdat het haast ondoenlijk is om in 1x een
duidelijk en voor iedereen te begrijpen patroon te maken.

Zo kan ik iets overbrengen dat voor mij haalbaar is om te doen, en ook kunnen jullie, die hem gaan
maken, hem zonder problemen maken, omdat als iets onduidelijk is, je in een week, tijd genoeg

hebt om er over te 'praten' :)
Het patroon zal in 5 weken gemaakt worden.

Zelf vind ik hem het mooist wanneer hij gemaakt wordt met haaknaald nm 4 maar de naaldmaat is
naar eigen keuze mogelijk natuurlijk!

Qua opzetlossen(het aantal) is de poncho groot genoeg voor elke maat naald.

De omslagdoek van de foto is gemaakt met cinque multi van Lana Grossa en zo ook de voorbeeld-
poncho.

Beiden zijn gemaakt van 10 bolletjes, van elke kleur van de cinque multi een bolletje.
Er zit dus1500 meter garen in de poncho, haak je er een col of capuchon op, dan komt daar nog iets

bij natuurlijk.
De poncho die we nu gaan maken maak ik met  stylecraft special dk, maar je kan hem maken met wat

je maar mooi vindt. 
Hier alvast een foto van de voorbeeld-Ersboda-poncho)waar we aan gaan werken.



 Op de foto zie je dat de poncho  mouwen
heeft maar in het patroon beschrijf ik hoe je hem zonder òf met mouwen maakt, 

Ook heeft de poncho een hals-boord met reliëfstokjes gehaakt maar in het patroon laat ik drie
mogelijkheden zien, nml een boord, een col of een capuchon.

Het model van de poncho is vrij wijd, wijder dan een 'standaard poncho', dit heb ik zo gemaakt
omdat me dat mooi leek maar sommigen zullen de poncho langer willen maken en dan wordt hij

misschien wel erg wijd.
Wil je de poncho de 'normale' wijdte geven, haak dan geen 120 lossen maar haak 96 lossen, en daar

waar in het patroon staat'nog 8x herhalen' haak je nu'nog 6x herhalen'

Hier plaats ik voor het gemak nog even de teltekening van de 'gewone rechte southbay', die wij niet
gaan maken, maar later kan hij handig zijn om er bij te gebruiken.

 



Week 1 dus....

~.Haak een ketting van 120 lossen (of 96, als je de poncho minder wijd wilt maken)en sluit deze
ketting tot een grote ring door een halve vaste te haken in de 1e losse waarmee je begon.

Heel belangrijk is nu om goed op te letten dat je ketting niet een beetje gedraaid zit maar helemaal
in 1 rechte lijn zit!

Als je nu denkt dat hij te wijd wordt met de 120 opzetlossen, bedenk dan dat dit later weer wordt
'gecorrigeerd' met het boord.(het gaat hier weer niet om de wijdte van de poncho zelf maar om de

wijdte van de halslijn)
Haak je nu een willekeurig aantal opzetlossen minder, dan klopt het patroon niet meer.

~. Toer 1:
Haak een keerlosse (dit is je 1e vaste)en haak een vaste in de 2e losse van de ketting en ook een

vaste in elk van de volgende lossen, sluit met een halve vaste in de 1e vaste van de toer, je hebt nu

120 vasten(of 96), haak hier 3 lossen op.

~.Toer2:  
De 3lossen zijn je 1e stokje  , nu nog een losse, een stokje, een losse, een stokje uit de 1e vaste

steek(zie tekening), een losse en een steek overslaan, een stokje uit elk van de volgende 3 steken,
een losse en een steek overslaan, (stokje, 3 lossen, stokje) op de volgende steek, een losse en een



steek overslaan,  een stokje uit elk van de volgende 3 steken, een losse en een steek
overslaan,**(stokje, losse, stokje, losse, stokje)uit de volgende steek, 

een losse en een steek overslaan, een stokje uit elk van de volgende 3 steken, een losse en een steek
overslaan, (stokje, 3 lossen, stokje) op de volgende steek, een losse en een steek overslaan,  een

stokje uit elk van de volgende 3 steken, een losse en een steek overslaan**, herhaal van** tot** nog
8x(of nog 6x, in het geval van 96 opzetlossen, en dit bij elke volgende toer.), sluit de toer met een

halve vaste tussen de beginlossen en het 1e stokje, haak hier 3 lossen op

  .

~.Toer 3,   
(de 3 lossen die je 1e stokje zijn is je 1e stokje van de bovenste toer in het geel op deze tekening)

de 3 lossen zijn je 1e stokje, haak nog 2 stokjes uit de losse, haak een stokje op het middelste stokje,
en 3 stokjes uit het volgende gaatje(de losse)(zie tekening), een losse en een stokje op het middelste
stokje van de 3 stokjes , een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het

middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en**3 stokjes uit het volgende  gaatje(de losse),  een
stokje op het middelste stokje,  en 3 stokjes uit het volgende gaatje(de losse),een losse en stokje op
het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een
stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse **, Herhaal van** tot** nog 8x(of nog 6x,
in het geval van 96 opzetlossen, en dit bij elke volgende toer...dit vermeld ik verder niet meer in de
volgende toeren), sluit met een halve vaste tussen de 3 beginlossen en het 1e stokje en haak nog een

halve vaste op het 3e stokje, haak hier 3 lossen op



 
~.Toer 4,

Ik laat nu op de tekening alleen nog maar zien hoe de meerderingen zijn in elke toer, de rest
beschrijf ik wel maar laat ik op de tekening niet meer zien, wil je toch graag op een tekening kijken

gebruik dat het schema van de 'gewone rechte southbay' er bij dat hier bovenaan staat.

 
De 3 lossen zijn het 1e stokje van de bovenste toer dat je op de tekening in het geel ziet

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, haak nog een losse, stokje op het 4e stokje , losse, stokje op het 5e
stokje, losse en(stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek, losse, een stokje op het 3e, 4e en
5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek,  losse, **een
stokje op het 3e stokje, losse, stokje op het 4e stokje, losse, stokje op het 5e  stokje van de 7 stokjes,

losse en(stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e
stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek,losse**  

van** tot** nog 8x herhalen, sluit met een halve vaste tussen de 3 beginlossen en het 2e stokje en



haak hier 3 lossen op.  

~.Toer5,  

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de bovenste toer dat je op de tekening in het geel ziet.

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, haak nog een losse, stokje uit de volgende losse(zie
tekening),losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje,losse, stokje op het middelste van de

volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse, **stokje tussen het 1e en
2e stokje, losse, stokje tussen het 2e en 3e stokje, losse(zie tekening), 7 stokjes uit het volgende 3

lossenboogje,losse, stokje op het middelste van de volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het
volgende 3 lossenboogje, losse**

van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste in de 3e beginlosse van de vorige toer



en haak hier 3 lossen op.  

Op de foto zie je dat ik hier van kleur heb gewisseld, als je dat ook wilt doen, maakt de halve vaste
waarmee je sloot dan met de nieuwe kleur.

~.Toer6,  De 3 lossen zijn
het 1e stokje van de bovenste toer dat je op de tekening in het geel ziet.

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, een losse en nog een stokje op het 1e stokje, een losse, een stokje
uit de losse, een losse, (stokje, losse en stokje) op het volgende stokje(zie tekening),losse,  een

stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het
volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,** (stokje, losse
en stokje) op het volgende stokje, losse,  een stokje uit de losse, een losse, (stokje, losse en stokje)
op het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje,

3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7
stokjes, losse**,



van** tot** nog 8e herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de beginlossen en het 2e stokje,
haak hier 3 lossen op.

 

Tot zover week1 :), heel veel succes,
Anne-Marie van Buuren

Week 2 CAL Ersboda-poncho

~.Toer7 

  
De 3 lossen zijn het 1e stokje van de bovenste toer dat je op de tekening in het geel ziet..

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje,nog 2 stokjes uit de losse en een stokje op het volgende stokje,
losse en 2 stokjes op het volgende stokje, losse en (stokje op het volgende stokje en 3 stokjes uit
de volgende losse) (zie tekening)losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes
uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, **3 stokjes uit de

volgende losse en een stokje op het volgende stokje, losse, 2 stokjes op het volgende stokje, losse,
stokje op het volgende stokje en 3 stokjes uit de volgende losse, losse, stokje op het middelste van

de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie



stokjes,losse**, van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de eerste 2
stokjes en nog een halve vaste op het 3e stokje en haak hier 3 lossen op.

 

~. Toer 8  
De 3 lossen zijn het 1e stokje van de bovenste toer dat je op de tekening in het geel ziet..

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, stokje op het volgende stokje, stokje uit de losse, losse, stokje
tussen de volgende twee stokjes, losse, (stokje uit de losse, stokje op het volgende stokje en

stokje op het volgende stokje) (zie tekening), losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende
stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en

stokje) uit het volgende stokje, losse, **stokje op het 3e en 4e stokje en stokje uit de losse, losse,
stokje tussen de volgende twee stokjes, losse, (stokje uit de losse, stokje op het volgende stokje

en stokje op het volgende stokje)losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,
een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het
volgende stokje, losse, **, van ** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de

eerste 2 stokjes, nog een halve vaste op het 3e stokje, nog een halve vaste uit de volgende losse en



nog een halve vaste op het volgende stokje, haak hier 3 lossen op.

 

~.Toer9    
De 3 lossen zijn het 1e stokje van de bovenste toer dat je op de tekening in het geel ziet..

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, haak nog 3 stokjes uit dit stokje (zie tekening),losse,stokje op het
middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste

van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, **4 stokjes op het volgende stokje,losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse**,van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de eerste 2
stokjes, haak nog een halve vaste tussen het 2e en 3e stokje en haak hier 3 lossen op.



 

~.Toer 10     
De 3 lossen zijn het  stokje van de bovenste toer dat je op de tekening in het geel ziet..

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, nog een losse (zie tekening),(stokje, 3 lossen en stokje) uit het
volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3
lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7

stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, **1 stokje in het midden
van het 4stokjesgroepje, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje

op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende
stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en

stokje) uit het volgende stokje, losse**, van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste
in de 3e beginlosse en haak hier nog 3 lossen op.



 

~.Toer11  
De 3 lossen zijn het  stokje van de bovenste toer dat je op de tekening in het geel ziet..

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, nog een losse (zie tekening), 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse,
stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het
middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, **stokje op het volgende

stokje (kijk weer op de tekening, dit is weer het stokje in het geel, je hebt dus nu twee toeren met
maar 1 stokje op de meerderplaats!)losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het

middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste
van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse**, van** tot** nog 8x herhalen en

sluiten met een halve vaste in de 3e beginlosse en haak hier 3 stokjes op.



 

Nu hebben we 10 toeren met meerderingen gehad want Toer 1 was een toer van vasten. Je zal
merken dat we nu steeds de 10 meerdertoeren gaan herhalen, alleen komt tussen de

meerderpunten(de tekening in het geel, zoals hierboven bij Toer11) meer van het 'gewone rechte
southbay patroon, zoals bovenaan op het patroon).

Nu dus Toer 12, die is te vergelijken met Toer 2, zoals je zal merken, hij is alleen iets uitgebreid.

~. Toer 12  
De 3 lossen zijn het eerste stokje van de bovenste toer dat je op de tekening in het geel ziet..
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, nu nog een losse, een stokje, een losse, een stokje uit de 3e

beginlosse (zie tekening), een losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,
(stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van
de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e,



4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, **(stokje, losse, stokje, losse, stokje)op het volgende stokje
(zie tekening in het geel!), losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,

(stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van
de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e,

4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse**, van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve
vaste tussen de beginlossen en het 1e stokje, haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 2 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

Voor ik Toer 13 ga beschrijven wil ik even een uitleg geven over de bijbehorende tekening.
De bovenste toer van de tekening in het geel is toer 13,

Verder plaats ik bij de toeren geen tekening meer omdat het zichzelf nu steeds herhaalt.
Naast de tekening heb ik het toernummer geschreven.

Nu zou je kunnen denken dat je geen beschrijving meer nodig hebt omdat de toeren zich herhalen
maar toch kan je beter wel de beschrijving die ik ga plaatsen volgen omdat alleen de

meerderpunten zich herhalen.
Alles wat zich daartussen bevind wordt steeds verder uitgebreid.

~. Toer13  
(de 3 lossen die je 1e stokje zijn is je 1e stokje van de bovenste toer in het geel op deze tekening)

de 3 lossen zijn je 1e stokje, haak nog 2 stokjes uit de losse, haak een stokje op het middelste stokje,
en 3 stokjes uit het volgende gaatje(de losse)(zie tekening), een losse en een stokje op het middelste
stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het

middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een
stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en**3 stokjes uit het volgende  gaatje(de
losse),  een stokje op het middelste stokje,  en 3 stokjes uit het volgende gaatje(de losse),een losse

en stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een
losse en een stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3

lossenboogje, een losse en een stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en**,
Herhaal van** tot** nog 8x, sluit met een halve vaste tussen de 3 beginlossen en het 1e stokje en

haak nog een halve vaste op het 3e stokje, haak hier 3 lossen op.



Kijk hiervoor op de foto onder toer 3 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~. Toer 14 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer13 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 14 is(3e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de derde toer die je, op de tekening naast toer 13, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, haak nog een losse, stokje op het 4e stokje , losse, stokje op het 5e
stokje, losse en(stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek, losse, een stokje op het 3e, 4e en
5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek,  losse, een

stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de
volgende steek,  losse,**een stokje op het 3e stokje, losse, stokje op het 4e stokje, losse, stokje op

het 5e  stokje van de 7 stokjes, losse en(stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek, losse, een
stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de

volgende steek,losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3
lossen en stokje) uit de volgende steek,  losse,**  

van** tot** nog 8x herhalen, sluit met een halve vaste tussen de 3 beginlossen en het 2e stokje en
haak hier 3 lossen op

Kijk hiervoor op de foto onder toer 4 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~:Toer15 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer13 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 15 is(4e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de vierde toer die je, op de tekening naast toer 13, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, haak nog een losse, stokje uit de volgende losse(zie

tekening),losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje,losse, stokje op het middelste van de
volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse, stokje op het middelste

van de volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse,**stokje tussen het
1e en 2e stokje, losse, stokje tussen het 2e en 3e stokje, losse(zie tekening), 7 stokjes uit het

volgende 3 lossenboogje,losse, stokje op het middelste van de volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes
uit het volgende 3 lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de volgende 3 stokjes, losse, 7

stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse,**
van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste in de 3e beginlosse van de vorige toer

en haak hier 3 lossen op.
Kijk hiervoor op de foto onder toer 5 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze

meerdering zit!

~.Toer16 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer13 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 16 is(5e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de vijfde toer die je, op de tekening naast toer 13, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, een losse en nog een stokje op het 1e stokje, een losse, een stokje

uit de losse, een losse, (stokje, losse en stokje) op het volgende stokje(zie tekening),losse,  een
stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het

volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,(stokje, 3 lossen
en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes,



losse,** (stokje, losse en stokje) op het volgende stokje, losse,  een stokje uit de losse, een losse,
(stokje, losse en stokje) op het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de
7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e
en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,(stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een

stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse **,
van** tot** nog 8e herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de beginlossen en het 2e stokje,

haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 6 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~.Toer17 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer13 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 17 is(6e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de zesde toer die je, op de tekening naast toer 13, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, nog 2 stokjes uit de losse en een stokje op het volgende stokje,

losse en 2 stokjes op het volgende stokje, losse en (stokje op het volgende stokje en 3 stokjes uit
de volgende losse) (zie tekening)losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes

uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het
3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, **3 stokjes uit de volgende
losse en een stokje op het volgende stokje, losse, 2 stokjes op het volgende stokje, losse, stokje op
het volgende stokje en 3 stokjes uit de volgende losse, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse,**, van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de eerste 2
stokjes en nog een halve vaste op het 3e stokje en haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 7 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

Hier een detail-foto van de toeren die je nu hebt gehaakt met tussen de pijlen de meerderplaats.

 



Tot zover week2 :), heel veel succes,

Anne-Marie van Buuren

Als er iets niet klopt hoor ik het graag!, zo bleek de tekening naast Toer 2 niet te kloppen, die heb ik
aangepast.

Als blijkt dat, vooral ook voor de laatste paar toeren, het patroon voor iedereen duidelijk is, kan ik
volgende week nog wat meer toeren plaatsen :)

Week 3 CAL Ersboda-poncho

~.Toer18 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer13 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 18 is(7e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de zevende toer die je, op de tekening naast toer 13, in het geel
ziet

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje,  stokje op het volgende stokje, stokje uit de losse, losse, stokje
tussen de volgende twee stokjes, losse, (stokje uit de losse, stokje op het volgende stokje en

stokje op het volgende stokje) (zie tekening), losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende
stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en

stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,
(stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,**stokje op het 3e en 4e stokje en stokje

uit de losse, losse,  stokje tussen de volgende twee stokjes, losse, (stokje uit de losse, stokje op het
volgende stokje en stokje op het volgende stokje)losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het
volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3
lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7

stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,**, van ** tot** nog 8x
herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de eerste 2 stokjes, nog een halve vaste op het 3e
stokje, nog een halve vaste uit de volgende losse en nog een halve vaste op het volgende stokje,

haak hier 3 lossen op.
Kijk hiervoor op de foto onder toer 8 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze

meerdering zit!

~.Toer19 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer13 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 19 is(8e toer van onder in het geel) 

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de achtste toer die je, op de tekening naast toer 13, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje,haak nog 3 stokjes uit dit stokje (zie tekening),losse,stokje op het
middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste

van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse,  7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse,**4 stokjes op het volgende stokje,losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse,**,van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de eerste 2
stokjes, haak nog een halve vaste tussen het 2e en 3e stokje en haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 9 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze



meerdering zit!

~.Toer 20 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer13 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 20 is(9e toer van onder in het geel) 

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de negende toer die je, op de tekening naast toer 13, in het geel
ziet

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje,nog een losse (zie tekening),(stokje, 3 lossen en stokje) uit het
volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3
lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7

stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,een stokje op het 3e, 4e en
5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, **1
stokje in het midden van het 4stokjesgroepje, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende
stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en

stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,
(stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van

de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,**, van** tot** nog 8x
herhalen en sluiten met een halve vaste in de 3e beginlosse en haak hier nog 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 10 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~.Toer 21 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer13 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 21 is(10e toer van onder in het geel) 

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de tiende toer die je, op de tekening naast toer 13, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje,nog een losse (zie tekening), 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse,
stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het
middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse,  stokje op het middelste
van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, **stokje op het volgende stokje
(kijk weer op de tekening, dit is weer het stokje in het geel, je hebt dus nu twee toeren met maar 1

stokje op de meerderplaats!)losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van
de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse,  stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, **, van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met

een halve vaste in de 3e beginlosse en haak hier 3 stokjes op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 11 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

Nu hebben we twee keer,precies boven elkaar, deze reeks van 10 toeren met meerderingen gemaakt
met daartussen het 'gewone' rechte southbay patroon.



Toer 12 was qua meerderingen hetzelfde als toer 2, het enige verschil is dat er een deeltje van
hetzelfde bij kwam van het gewone sb motief tussen de meerderingen (zie detailfoto onder Week3)
Toer 13 was hetzelfde als toer3,het enige verschil is dat er een deeltje van hetzelfde bij kwam van

het gewone sb motief tussen de meerderingen (zie detailfoto onder Week3) enz

Nu gaan we deze tien toeren weer herhalen, alleen komt er tussen de meerderplaatsen opnieuw zo'n
stukje van het gewonesb motief bij.

Toch ga ik voor de zekerheid deze tien toeren ook beschrijven:

~. Toer 22  
De 3 lossen zijn het eerste stokje van de bovenste toer dat je op de tekening in het geel ziet..



De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, nu nog een losse, een stokje, een losse, een stokje uit de 3e
beginlosse (zie tekening), een losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,

(stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van
de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e,
4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,

een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, **(stokje, losse, stokje, losse, stokje)op
het volgende stokje (zie tekening in het geel!), losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7
stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en

5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een
stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het

volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, **, van** tot**
nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de beginlossen en het 1e stokje, haak hier 3

lossen op.
Kijk hiervoor op de foto onder toer 2 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze

meerdering zit!

~. Toer23  
(de 3 lossen die je 1e stokje zijn is je 1e stokje van de tweede toer in het geel op deze tekening)

de 3 lossen zijn je 1e stokje, haak nog 2 stokjes uit de losse, haak een stokje op het middelste stokje,
en 3 stokjes uit het volgende gaatje(de losse)(zie tekening), een losse en een stokje op het middelste
stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het

middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een
stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een

losse en een stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en**3 stokjes uit het
volgende  gaatje(de losse),  een stokje op het middelste stokje,  en 3 stokjes uit het volgende

gaatje(de losse),een losse en stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes
uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en

7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes,



een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het middelste stokje van de
3 stokjes, een losse en**, Herhaal van** tot** nog 8x, sluit met een halve vaste tussen de 3

beginlossen en het 1e stokje en haak nog een halve vaste op het 3e stokje, haak hier 3 lossen op.
Kijk hiervoor op de foto onder toer 3 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze

meerdering zit!

~. Toer 24 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer23 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 24 is(3e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de derde toer die je, op de tekening naast toer 23, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, haak nog een losse, stokje op het 4e stokje , losse, stokje op het 5e
stokje, losse en(stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek, losse, een stokje op het 3e, 4e en
5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek,  losse, een

stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de
volgende steek,  losse,een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3

lossen en stokje) uit de volgende steek,  losse,**een stokje op het 3e stokje, losse, stokje op het 4e
stokje, losse, stokje op het 5e  stokje van de 7 stokjes, losse en(stokje, 3 lossen en stokje) uit de
volgende steek, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3

lossen en stokje) uit de volgende steek,losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes,
losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek,  losse,een stokje op het 3e, 4e en 5e
stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek,  losse, **  

van** tot** nog 8x herhalen, sluit met een halve vaste tussen de 3 beginlossen en het 2e stokje en
haak hier 3 lossen op

Kijk hiervoor op de foto onder toer 4 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~:Toer25 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer23 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 25 is(4e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de vierde toer die je, op de tekening naast toer 23, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, haak nog een losse, stokje uit de volgende losse(zie

tekening),losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje,losse, stokje op het middelste van de
volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse, stokje op het middelste

van de volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse,stokje op het
middelste van de volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse,**stokje
tussen het 1e en 2e stokje, losse, stokje tussen het 2e en 3e stokje, losse(zie tekening), 7 stokjes uit

het volgende 3 lossenboogje,losse, stokje op het middelste van de volgende 3 stokjes, losse, 7
stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de volgende 3 stokjes,
losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse,stokje op het middelste van de volgende 3

stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse,**
van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste in de 3e beginlosse van de vorige toer

en haak hier 3 lossen op.
Kijk hiervoor op de foto onder toer 5 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze

meerdering zit!



~.Toer26 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer23 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 26 is(5e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de vijfde toer die je, op de tekening naast toer 23, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, een losse en nog een stokje op het 1e stokje, een losse, een stokje

uit de losse, een losse, (stokje, losse en stokje) op het volgende stokje(zie tekening),losse,  een
stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het

volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,(stokje, 3 lossen
en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes,
losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e

stokje van de 7 stokjes, losse, ** (stokje, losse en stokje) op het volgende stokje, losse,  een stokje
uit de losse, een losse, (stokje, losse en stokje) op het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e,
4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,

een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,(stokje, 3 lossen en stokje) uit het
volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,  (stokje, 3
lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7

stokjes, losse, **,
van** tot** nog 8e herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de beginlossen en het 2e stokje,

haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 6 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~.Toer27 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer23 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 27 is(6e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de zesde toer die je, op de tekening naast toer 23, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, nog 2 stokjes uit de losse en een stokje op het volgende stokje,

losse en 2 stokjes op het volgende stokje, losse en (stokje op het volgende stokje en 3 stokjes uit
de volgende losse) (zie tekening)losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes

uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het
3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het

3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, **3 stokjes uit de volgende
losse en een stokje op het volgende stokje, losse, 2 stokjes op het volgende stokje, losse, stokje op
het volgende stokje en 3 stokjes uit de volgende losse, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse,7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse,
**, van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de eerste 2 stokjes en nog een

halve vaste op het 3e stokje en haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 7 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~.Toer28 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer23 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 28 is(7e toer van onder in het geel)



De 3 lossen zijn het 1e stokje van de zevende toer die je, op de tekening naast toer 23, in het geel
ziet

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje,  stokje op het volgende stokje, stokje uit de losse, losse, stokje
tussen de volgende twee stokjes, losse, (stokje uit de losse, stokje op het volgende stokje en

stokje op het volgende stokje) (zie tekening), losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende
stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en

stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,
(stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van
de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,**stokje op het 3e en
4e stokje en stokje uit de losse, losse,  stokje tussen de volgende twee stokjes, losse, (stokje uit de
losse, stokje op het volgende stokje en stokje op het volgende stokje)losse, (stokje, 3 lossen en
stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,
(stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van
de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e,

4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje,
losse,**, van ** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de eerste 2 stokjes, nog
een halve vaste op het 3e stokje, nog een halve vaste uit de volgende losse en nog een halve vaste

op het volgende stokje, haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 8 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~.Toer29 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer23 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 29 is(8e toer van onder in het geel) 

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de achtste toer die je, op de tekening naast toer 23, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje,haak nog 3 stokjes uit dit stokje (zie tekening),losse,stokje op het
middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste

van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse,  7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse,  7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse,**4 stokjes op het volgende stokje,losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse,**,van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de eerste 2
stokjes, haak nog een halve vaste tussen het 2e en 3e stokje en haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 9 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~.Toer 30 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer23 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 30 is(9e toer van onder in het geel) 

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de negende toer die je, op de tekening naast toer 23, in het geel
ziet

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje,nog een losse (zie tekening),(stokje, 3 lossen en stokje) uit het
volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3
lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7

stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,een stokje op het 3e, 4e en
5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een



stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het
volgende stokje, losse,**1 stokje in het midden van het 4stokjesgroepje, losse, (stokje, 3 lossen en
stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,
(stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van
de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,een stokje op het 3e,
4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,
een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het
volgende stokje, losse,**, van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste in de 3e

beginlosse en haak hier nog 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 10 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~.Toer 31 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer23 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 31 is(10e toer van onder in het geel) 

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de tiende toer die je, op de tekening naast toer 23, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje,nog een losse (zie tekening), 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse,
stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het
middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse,  stokje op het middelste
van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, **stokje op het volgende stokje (kijk weer op

de tekening, dit is weer het stokje in het geel, je hebt dus nu twee toeren met maar 1 stokje op de
meerderplaats!)losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse,  stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, **, van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met
een halve vaste in de 3e beginlosse en haak hier 3 stokjes op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 11 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

Nu hebben we drie keer,precies boven elkaar, deze reeks van 10 toeren met meerderingen gemaakt
met daartussen het 'gewone' rechte southbay patroon.



 
Tot zover week3 :), heel veel succes,

Als er iets niet klopt hoor ik het graag!,

Anne-Marie van Buuren

Week 4 CAL Ersboda-poncho

En nu alle verdere toeren van de poncho en de eventuele mouwtjes. 
Volgende week de rand en het boord, de col of de capuchon.

Tot en met toer 43 worden de toeren beschreven ,want zolang maakte ik de poncho, die tot een
stukje over de elleboog valt.

Als je met dikker garen haakt kan je eerder stoppen als je hem ook deze lengte wilt geven maar
eindig wel met een schulpjesrand( de 7 stokjes in het vtje)

Als je met dunner garen werkt, b.v. voor naald 3, of als je de poncho langer wilt maken dan dat ik
hem maakte, kan je natuurlijk gewoon door haken.

Verdere beschrijving van de toeren heb je dan niet meer nodig omdat de 10 toeren zich steeds
herhalen op een extra stukje tussen de meerderingen na, en ben je met succes bij toer 42 gekomen

'zie' je zeker hoe je verder moet.

 
 Toer 22 was qua meerderingen hetzelfde als toer 12 en 2, het enige verschil is dat er steeds een

deeltje van hetzelfde bij kwam van het gewone sb motief tussen de meerderingen.
Toer 23 was hetzelfde als toer13 e 3,het enige verschil is dat er een deeltje van hetzelfde bij kwam

van het gewone sb motief tussen de meerderingen  enz



Nu gaan we deze tien toeren weer herhalen, alleen komt er tussen de meerderplaatsen opnieuw zo'n
stukje van het gewonesb motief bij.

Toch ga ik voor de zekerheid deze tien toeren ook beschrijven:

~. Toer 32  
De 3 lossen zijn het eerste stokje van de bovenste toer dat je op de tekening in het geel ziet..
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, nu nog een losse, een stokje, een losse, een stokje uit de 3e

beginlosse (zie tekening), een losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,
(stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van
de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e,
4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,
een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het
volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, **(stokje,

losse, stokje, losse, stokje)op het volgende stokje (zie tekening in het geel!), losse, een stokje op het
3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje,

losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit
het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3

lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7
stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en

5e  stokje van de 7 stokjes, losse, **, van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste
tussen de beginlossen en het 1e stokje, haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 2 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!



~. Toer33  
(de 3 lossen die je 1e stokje zijn is je 1e stokje van de tweede toer in het geel op deze tekening)

de 3 lossen zijn je 1e stokje, haak nog 2 stokjes uit de losse, haak een stokje op het middelste stokje,
en 3 stokjes uit het volgende gaatje(de losse)(zie tekening), een losse en een stokje op het middelste
stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het

middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een
stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een

losse en een stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en  7 stokjes uit het 3
lossenboogje, een losse en een stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en**3

stokjes uit het volgende  gaatje(de losse),  een stokje op het middelste stokje,  en 3 stokjes uit het
volgende gaatje(de losse),een losse en stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7
stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een
losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het middelste stokje van de 3

stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het middelste stokje
van de 3 stokjes, een losse en  7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het

middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en**, Herhaal van** tot** nog 8x, sluit met een halve
vaste tussen de 3 beginlossen en het 1e stokje en haak nog een halve vaste op het 3e stokje, haak

hier 3 lossen op.
Kijk hiervoor op de foto onder toer 3 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze

meerdering zit!

~. Toer 34 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer33 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 34 is(3e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de derde toer die je, op de tekening naast toer 33, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, haak nog een losse, stokje op het 4e stokje , losse, stokje op het 5e
stokje, losse en(stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek, losse, een stokje op het 3e, 4e en



5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek,  losse, een
stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de

volgende steek,  losse,een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3
lossen en stokje) uit de volgende steek,  losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7

stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek,  losse,**een stokje op het 3e
stokje, losse, stokje op het 4e stokje, losse, stokje op het 5e  stokje van de 7 stokjes, losse en(stokje,

3 lossen en stokje) uit de volgende steek, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7
stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek,losse, een stokje op het 3e, 4e en

5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de volgende steek,  losse,een
stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3 lossen en stokje) uit de

volgende steek,  losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse en (stokje, 3
lossen en stokje) uit de volgende steek,  losse,**  

van** tot** nog 8x herhalen, sluit met een halve vaste tussen de 3 beginlossen en het 2e stokje en
haak hier 3 lossen op

Kijk hiervoor op de foto onder toer 4 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~:Toer35 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer33 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 35 is(4e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de vierde toer die je, op de tekening naast toer 33, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, haak nog een losse, stokje uit de volgende losse(zie

tekening),losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje,losse, stokje op het middelste van de
volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse, stokje op het middelste

van de volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse,stokje op het
middelste van de volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse,stokje

op het middelste van de volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje,
losse,**stokje tussen het 1e en 2e stokje, losse, stokje tussen het 2e en 3e stokje, losse(zie

tekening), 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje,losse, stokje op het middelste van de volgende
3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de

volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse,stokje op het middelste
van de volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse,stokje op het
middelste van de volgende 3 stokjes, losse, 7 stokjes uit het volgende 3 lossenboogje, losse,**

van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste in de 3e beginlosse van de vorige toer
en haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 5 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~.Toer36 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer33 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 36 is(5e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de vijfde toer die je, op de tekening naast toer 33, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, een losse en nog een stokje op het 1e stokje, een losse, een stokje

uit de losse, een losse, (stokje, losse en stokje) op het volgende stokje(zie tekening),losse,  een
stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het

volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,(stokje, 3 lossen
en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes,
losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e

stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje



op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,** (stokje, losse en stokje) op het volgende
stokje, losse,  een stokje uit de losse, een losse, (stokje, losse en stokje) op het volgende stokje,

losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit
het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,(stokje, 3

lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7
stokjes, losse,  (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en

5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een
stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,**,

van** tot** nog 8e herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de beginlossen en het 2e stokje,
haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 6 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~.Toer37 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer33 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 37 is(6e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de zesde toer die je, op de tekening naast toer 33, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, nog 2 stokjes uit de losse en een stokje op het volgende stokje,

losse en 2 stokjes op het volgende stokje, losse en (stokje op het volgende stokje en 3 stokjes uit
de volgende losse) (zie tekening)losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes

uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het
3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het
3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het

3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, **3 stokjes uit de volgende
losse en een stokje op het volgende stokje, losse, 2 stokjes op het volgende stokje, losse, stokje op
het volgende stokje en 3 stokjes uit de volgende losse, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse,7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse,
7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, **, van**
tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de eerste 2 stokjes en nog een halve

vaste op het 3e stokje en haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 7 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~.Toer38 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer33 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 38 is(7e toer van onder in het geel)

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de zevende toer die je, op de tekening naast toer 33, in het geel
ziet

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje,  stokje op het volgende stokje, stokje uit de losse, losse, stokje
tussen de volgende twee stokjes, losse, (stokje uit de losse, stokje op het volgende stokje en

stokje op het volgende stokje) (zie tekening), losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende
stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en

stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,
(stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van
de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e,



4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje,
losse,**stokje op het 3e en 4e stokje en stokje uit de losse, losse,  stokje tussen de volgende twee

stokjes, losse, (stokje uit de losse, stokje op het volgende stokje en stokje op het volgende
stokje)losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en

5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een
stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het

volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3
lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7

stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,**, van ** tot** nog 8x
herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de eerste 2 stokjes, nog een halve vaste op het 3e
stokje, nog een halve vaste uit de volgende losse en nog een halve vaste op het volgende stokje,

haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 8 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~.Toer39 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer33 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 39 is(8e toer van onder in het geel) 

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de achtste toer die je, op de tekening naast toer 33, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje,haak nog 3 stokjes uit dit stokje (zie tekening),losse,stokje op het
middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste

van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse,  7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse,  7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse,**4 stokjes op het volgende stokje,losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse,**,van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de eerste 2
stokjes, haak nog een halve vaste tussen het 2e en 3e stokje en haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 9 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~.Toer 40 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer33 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 40 is(9e toer van onder in het geel) 

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de negende toer die je, op de tekening naast toer 33, in het geel
ziet

De 3 lossen zijn dus je 1e stokje,nog een losse (zie tekening),(stokje, 3 lossen en stokje) uit het
volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3
lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7

stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,een stokje op het 3e, 4e en
5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een

stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het
volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3

lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,**1 stokje in het midden van het 4stokjesgroepje,
losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e

stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje



op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende
stokje, losse,een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en

stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,
(stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van
de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,**, van** tot** nog 8x

herhalen en sluiten met een halve vaste in de 3e beginlosse en haak hier nog 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 10 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

~.Toer 41 Hier geen tekening dus, op de tekening naast Toer33 is te zien hoe de meerdering voor
Toer 41 is(10e toer van onder in het geel) 

De 3 lossen zijn het 1e stokje van de tiende toer die je, op de tekening naast toer 33, in het geel ziet
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje,nog een losse (zie tekening), 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse,
stokje op het middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het
middelste van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse,  stokje op het middelste
van de drie stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, **stokje op het volgende stokje (kijk weer op

de tekening, dit is weer het stokje in het geel, je hebt dus nu twee toeren met maar 1 stokje op de
meerderplaats!)losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse,  stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie
stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, stokje op het middelste van de drie

stokjes,losse, 7 stokjes uit het 3lossenboogje, losse, **, van** tot** nog 8x herhalen en sluiten met
een halve vaste in de 3e beginlosse en haak hier 3 stokjes op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 11 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

Nu hebben we vier keer,precies boven elkaar, deze reeks van 10 toeren met meerderingen gemaakt
met daartussen het 'gewone' rechte southbay patroon.



~. Toer 42  
De 3 lossen zijn het eerste stokje van de bovenste toer dat je op de tekening in het geel ziet..
De 3 lossen zijn dus je 1e stokje, nu nog een losse, een stokje, een losse, een stokje uit de 3e

beginlosse (zie tekening), een losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,
(stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van
de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e,
4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse,
een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het
volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3
lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7

stokjes, losse,**(stokje, losse, stokje, losse, stokje)op het volgende stokje (zie tekening in het geel!),
losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit
het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3

lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7
stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en

5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het volgende stokje, losse, een
stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse, (stokje, 3 lossen en stokje) uit het

volgende stokje, losse, een stokje op het 3e, 4e en 5e  stokje van de 7 stokjes, losse,**, van** tot**
nog 8x herhalen en sluiten met een halve vaste tussen de beginlossen en het 1e stokje, haak hier 3

lossen op.
Kijk hiervoor op de foto onder toer 2 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze

meerdering zit!



~. Toer43  
(de 3 lossen die je 1e stokje zijn is je 1e stokje van de tweede toer in het geel op deze tekening)

de 3 lossen zijn je 1e stokje, haak nog 2 stokjes uit de losse, haak een stokje op het middelste stokje,
en 3 stokjes uit het volgende gaatje(de losse)(zie tekening), een losse en een stokje op het middelste
stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het

middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een
stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een

losse en een stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en  7 stokjes uit het 3
lossenboogje, een losse en een stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes

uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse
en**3 stokjes uit het volgende  gaatje(de losse),  een stokje op het middelste stokje,  en 3 stokjes uit
het volgende gaatje(de losse),een losse en stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse
en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes,
een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het middelste stokje van de

3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het middelste
stokje van de 3 stokjes, een losse en  7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een stokje op het

middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en 7 stokjes uit het 3 lossenboogje, een losse en een
stokje op het middelste stokje van de 3 stokjes, een losse en**, Herhaal van** tot** nog 8x, sluit

met een halve vaste tussen de 3 beginlossen en het 1e stokje en haak nog een halve vaste op het 3e
stokje, haak hier 3 lossen op.

Kijk hiervoor op de foto onder toer 3 en bedenk daarbij dat er nu meer haakwerk onder deze
meerdering zit!

Tot zo ver dus de toeren die ik haakte.
Haak hem langer of stop eerder naar keuze, maar eindig met een schulpenrandje(de 7 stokjes in het

vtje) :)

Als je geen mouwtjes aan de poncho wilt ben je nu klaar met week 4.
Wil je wel mouwtjes, volgt hier de beschrijving..



Je haakt een stukje van het gewone SB patroon recht op twee plaatsen tegenover elkaar aan de
onderste rand van de poncho, volgens onderstaande tekening.

De ketting van lossen sla je hier over want je haakt hem gelijk aan de poncho.
Qua hoeveelheid steken neem je de hoeveelheid die jij mooi en qua lengte ook.

Zelf heb ik wel 12 toeren gehaakt zoals op de tekening maar heb hem 3x zo breed gemaakt als op de
tekening.(zie foto's onder de tekening)

 
Ingestoken op het stokje voor een meerderplaats, 3 lossen gehaakt(1e stokje), nog een losse en weer
een stokje uit hetzelfde stokje, nu een stokje op het 3e 4e en 5e stokje van de 7 stokjes van de laatste

rand van de poncho enz(zie tekening)

Op de volgende foto zie je dat ik 6x (Stokje 3lossen en stokje uit dezelfde steek) heb gehaakt,
i.p.v.2x zoals op de tekening, en ik eindig in het stokje vlak na de volgende meerderplaats met

stokje, 1 losse en stokje(zie tekening+foto)



 
Haak nu 12 toeren van het patroon van de tekening(of meer als je hem langer wilt) en haak of naai

de mouw dicht. 
Je kan hem ook gewoon in het rond door haken door aan het eind van elke toer te sluiten met een

halve vaste en dan 3 lossen te haken en door te gaan, dit is wat ik heb gedaan, zie foto

 
Nu nog het randje op de mouw

Je haakt op de   7 stokjes: een vaste op het 1e stokje, een vaste op het 2e stokje, een half stokje op
het 3e stokje, 3 stokjes op het 4e stokje, een half stokje op het 5e stokje en een vaste op het 6e en

een vaste op het 7e stokje.
Dan sla je de losse over en haakt een vaste op het volgende stokje, weer de losse overslaan enz



 

Tot zover week4 :), heel veel succes,

Als er iets niet klopt hoor ik het graag!,

Anne-Marie van Buuren

Volgende week het laatste gedeelte, nml de rand met, òf franjes, òf bolletjes en aan de bovenkant,
het boord, òf de col, òf de capuchon.

Week 5 CAL Ersboda-poncho

Allereerst de rand,

Haak langs de onderkant van de poncho een rand naar keuze, ik zal beschrijven hoe ik de
bolletjesrand heb gemaakt.

Begin met het haken van een rand(tussen de mouwen in, of als je geen mouwen hebt gemaakt,
gewoon helemaal rond)precies zoals het bovenste randje van de mouwen, alleen haak je nu geen 3

stokjes op het 4e stokje van een 7stokjes-groepje, maar haak je (een stokje, twee lossen en een
stokje) op het 4e stokje:

Je haakt op de   7 stokjes: een vaste op het 1e stokje, een vaste op het 2e stokje, een half stokje op
het 3e stokje, (een stokje, twee lossen en een stokje) op het 4e stokje, een half stokje op het 5e

stokje en een vaste op het 6e en een vaste op het 7e stokje.
Dan sla je de losse over en haakt een vaste op het volgende stokje, weer de losse overslaan enz

Je hebt nu gaatjes gemaakt waar je b.v. ook franjes in kunt maken, ik maakte er bolletjes in.

Een halve vaste op de vaste tussen twee 7stokjes-groepjes in, haak daar 5 lossen op, een halve vaste
in het gaatje



 

Haak nu 7 onafgemaakte stokjes in het gaatje (je hebt nu 8 lussen op je naald)

 
Haal de draad door alle lussen en trek een beetje aan, steek je naald weer in het gaatje, haak een

halve vaste en haak hier 5 lossen op enz..

Nu nog het boord, òf de col, òf de capuchon.

Het boord is gehaakt van reliëfstokjes. Reliëfstokjes kunnen lastig te minderen zijn, soms zal je een
reliëfstokje en een gewoon stokje moeten samen haken en dan haak je die twee weer samen in de

toer erna. Als je dit lastig vindt kan je het boord ook in alleen gewone stokjes haken.

Begin boven een meerderplaats en haak een vaste op elke opzetlosse, je hebt nu 120 vasten(of 96),



sluit met een halve vaste in de 1e vaste en haak hier 3 lossen op(dit is je 1e stokje)
Haak in de volgende toer op elke vaste een stokje maar minder boven elke meerderplaats een stokje
door daar 2 stokjes samen te haken en sluit met een halve vaste in de 3e beginlosse(je hebt nu 110

stokjes(of 88) ) haak hier 3 lossen op(dit is je 1e stokje)
Als je voor 96 opzetlossen hebt gekozen is jouw hals waarschijnlijk nu al smal genoeg. Pas hem

aan en besluit of je door wilt gaan met minderen of stop nu verder met het boord.

Haak in de volgende toer op elk stokje, om en om een gewoon stokje en een reliëfstokje
Een reliëfstokje haak je door de naald niet in het vtje te steken maar onder het onderliggende stokje
langs, maar minder weer een stokje boven elke meerderplaats door daar 2 stokjes samen te haken,
sluit met een halve vaste in de 3e beginlosse (je hebt nu 100 stokjes(of 80)) en haak hier 3 lossen

op(dit is je 1e stokje)

 

Haak in de volgende toer op elk stokje, om en om een gewoon stokje en een reliëfstokje,
het reliëfstokje boven het onderliggende reliëfstokje en het gewone stokje boven het gewone stokje,

maar minder weer een stokje boven elke meerderplaats door daar 2 stokjes samen te haken, sluit
met een halve vaste in de 3e beginlosse (je hebt nu 90 stokjes(of 72)) 

Haak in de volgende toer op elk stokje, om en om een gewoon stokje en een reliëfstokje,
het reliëfstokje boven het onderliggende reliëfstokje en het gewone stokje boven het gewone stokje,

maar minder weer een stokje boven elke meerderplaats door daar 2 stokjes samen te haken, sluit
met een halve vaste in de 3e beginlosse (je hebt nu 80 stokjes)

Waarschijnlijk is jouw hals nu smal genoeg maar als je hem smaller wilt maken ga je gewoon door
op deze manier, dus in elke toer minder je een stokje boven een meerderplaats door  2stokjes samen

te haken.

Wil je alleen een boord, dan is de poncho nu klaar.

Wil je een col, dan haak je verder zonder te minderen, je haakt dus in elke toer evenveel stokjes, een
reliëfstokje boven een reliëfstokje en een stokje boven een stokje, stop wanneer je de col lang



genoeg vindt.

Wil je een capuchon,dan haak je een stukje southbay recht op het boord.

De tekening is een voorbeeld en heeft niet het juiste aantal steken.
De hoeveelheid steken die je nodig hebt is afhankelijk van je naalddikte en dikte van de wol.

De capuchon bestaat uit een southbay recht van 66cm. breed en 33cm. hoog.
In het geval van de patroon-capuchon,haakte ik geen 2 vtjes, zoals op de voorbeeld-tekening, maar

14 vtjes tussen de hoeken.
De ketting van lossen sla je over want je haakt hem direct aan het boord.

Het boord van mijn poncho, eindigde ik met 80 steken.
In het midden, voor, (reken goed uit waar je moet beginnen om het midden precies tussen de

mouwen te krijgen, of boven een meerdering)liet is een stukje van 19 steken open.

 



 De overgebleven 61 steken
gebruikte ik voor de capuchon door in elke steek te haken volgens de tekening, alleen zonder

steken over te slaan bij de opzet van de capuchon.
Ik haakte dus: 3 lossen(dit is je 1e stokje, nog een losse en een stokje uit dezelfde steek, losse(en nu

geen steek over slaan), een stokje uit elk van de volgende 3 steken, losse(en nu geen steek over
slaan)(een stokje, 3 lossen en een stokje uit het volgende stokje), losse (en nu geen steek over

slaan)een stokje uit elk van de volgende 3 steken enz.
Alle volgende toeren haak je volgens de tekening (met een  ander aantal steken dan op de tekening)
Je haakt hem met zoveel toeren dat de capuchon  33 cm hoog is, in mijn geval haakte ik 29 toeren

vanaf de opzet. Je eindigt met een rand met vtjes.

 
Nu vouw je de lap aan de bovenkant dubbel en haakt de dubbel geslagen rand dicht aan de

binnenkant met halve vasten in de buitenste lussen van de vtjes.
Nu nog een randje langs de zijkanten van de capuchon.

Haak langs elk stokje 2 vasten.

Succes
Klaar is de poncho

Als er iets niet klopt hoor ik het graag!

Anne-Marie van Buuren


