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Stoere V-steken poncho 
haakpatroon 

 

 
 

Fonty Pole  

70% wool 

30% alpaca 

Kleur 390 → 9 bollen á 50 gr/ 50 mtr 

Kleur 372 → 2 bollen á 50 gr/ 50 mtr 

 

Haaknaald 9 en 10 

Schaar 

Stopnaald 

Pompon maker 

Leer label 

 

Ontwerp: 

Linda 

trendymetwol.wordpress.com 

@wolgelukjes 

 

In samenwerking met 

BN Agenturen 
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Gebruikte steken 

 

Losse 

Vaste 

Stokje 

V-steek → een stokje, een losse een stokje in dezelfde steek. 

 

Afmetingen 

 

Omtrek hals: 80 cm 

Lengte: 53 cm 

 

Extra informatie 

 

• Je meerdert steeds aan het begin van de toer. 

• Je haakwerk wordt steeds breder doordat je elke toer meerdert. 

• Wil je de poncho kleiner of groter? Haak dan meer of minder beginlossen met 

een meervoud van 4 + 2. 

 

 

Let op: dit patroon is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden verkocht. Het 

patroon is eigendom van Trendy met wol en is tot stand gekomen in samenwerking 

met BN Agenturen. 
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Patroon 

Start met 65 lossen met haaknaald 10. Keer de ketting om en ga verder met 

haaknaald 9. 

 

1. Haak een V-steek in de 5e losse vanaf de haaknaald. 1 steek overslaan. Dan 

weer een v-steek, 1 steek overslaan. Herhaal dit en eindig de toer met 1 stokje 

in de laatste steek. Je hebt totaal 30 V-steken. Keer je werk. 

2. Haak 4 lossen en 1 stokje (=een v-steek) in de eerste steek (dit is de 

meerdering). Vervolgens een V-steek om de losse van de vorige toer tussen 

de twee stokjes. Herhaal dit en eindig met 1 stokje in de laatste steek. Je hebt 

totaal 31 V-steken. Keer je werk. 

3. Haak 4 lossen en 1 stokje(=een v-steek) in de eerste steek (dit is de 

meerdering). Vervolgens een V-steek om de losse van de vorige toer tussen 

de twee stokjes. Herhaal dit tot einde toer. Je hebt totaal 32 V-steken. Keer je 

werk. 

4. Haak 4 lossen en 1 stokje(=een v-steek) in de eerste steek (dit is de 

meerdering). Vervolgens een V-steek om de losse van de vorige toer tussen 

de twee stokjes. Herhaal dit tot einde toer. Totaal 33 V-steken. Wissel van kleur 

(kleur 372). Keer je werk. 

5. Haak 4 lossen en 1 stokje(=een v-steek) in de eerste steek (dit is de 

meerdering). Vervolgens een V-steek om de losse van de vorige toer tussen 

de twee stokjes. Herhaal dit tot einde toer. Totaal 34 V-steken. Wissel van kleur 

(kleur 390). Keer je werk. 

6. Haak 4 lossen en 1 stokje(=een v-steek) in de eerste steek (dit is de 

meerdering). Vervolgens een V-steek om de losse van de vorige toer tussen 

de twee stokjes. Herhaal dit tot einde toer. Totaal 35 V-steken. Wissel van kleur 

(kleur 372). Keer je werk. 

7. Haak 4 lossen en 1 stokje(=een v-steek) in de eerste steek (dit is de 

meerdering). Vervolgens een V-steek om de losse van de vorige toer tussen 

de twee stokjes. Herhaal dit tot einde toer. Totaal 36 V-steken. Keer je werk. 

8. Haak 4 lossen en 1 stokje(=een v-steek) in de eerste steek (dit is de 

meerdering). Vervolgens een V-steek om de losse van de vorige toer tussen 

de twee stokjes. Herhaal dit tot einde toer. Totaal 37 V-steken. Wissel van kleur 

(kleur 390). Keer je werk. 

9. Haak 4 lossen en 1 stokje(=een v-steek) in de eerste steek (dit is de 

meerdering). Vervolgens een V-steek om de losse van de vorige toer tussen 

de twee stokjes. Herhaal dit tot einde toer. Totaal 38 V-steken. Keer je werk. 

10. -23. Herhaal volgens toer 9. 
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24. Haak 4 lossen en 1 stokje(=een v-steek) in de eerste steek (dit is de      

      meerdering). Vervolgens een V-steek om de losse van de vorige toer          

      tussen de twee stokjes. Herhaal dit tot einde toer. Totaal 53 V-steken. Wissel    

      van kleur (kleur 372). Keer je werk. 

25. Haak 4 lossen en 1 stokje(=een v-steek) in de eerste steek (dit is de 

      meerdering). Vervolgens een V-steek om de losse van de vorige toer  

      tussen de twee stokjes. Herhaal dit tot einde toer. Totaal 54 V-steken. Wissel             

      van kleur (kleur 390). Keer je werk. 

26. Haak 4 lossen en 1 stokje(=een v-steek) in de eerste steek (dit is de 

      meerdering). Vervolgens een V-steek om de losse van de vorige toer  

      tussen de twee stokjes. Herhaal dit tot einde toer. Totaal 55 V-steken. Keer 

      je werk. 

27. Haak 4 lossen en 1 stokje(=een v-steek) in de eerste steek (dit is de 

      meerdering). Vervolgens een V-steek om de losse van de vorige toer 

      tussen de twee stokjes. Herhaal dit tot einde toer. Totaal 56 V-steken. Wissel 

      van kleur (372). Keer je werk. 

28. Haak 4 lossen en 1 stokje(=een v-steek) in de eerste steek (dit is de 

      meerdering). Vervolgens een V-steek om de losse van de vorige toer 

      tussen de twee stokjes. Herhaal dit tot einde toer. Totaal 57 V-steken. Wissel 

      van kleur (kleur 390). Keer je werk. 

29. Haak 1 vaste. Dan in elk stokje en losse van de vorige toer: 1 vaste tot 

      einde toer. Hecht af. 

 

De afwerking: 

- Vouw de lap dubbel met de lange kant op de lange kant (je krijgt dan 

een punt). Naai de zijkanten aan elkaar vast. Hecht af en werk alle 

draadjes weg in de poncho. 

- Maak drie pompons:  

Large → kleur 390 

Medium → kleur 372 

Small → kleur 390 en 372 

De large en medium pompon bevestig je boven aan de poncho.  

De small pompon bevestig je door eerst de punt van de poncho iets naar 

buiten dubbel te vouwen en dan vervolgens doormiddel van de pompon 

aan de poncho vast te maken. Bevestig indien gewenst een stoer leren label 

onder deze pompon. 
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Veel haakplezier! 

 

 
 

Voor meer inspiratie: 

@fontydesignteam_nl 

 

 

 

 
 


