
Algemene informatie 

Eindelijk is het zover, het langverwachte project van B.hooked Crochet: de Scheepjeswol Herfst 
Poncho CAL. Tijdens deze CAL haken we een poncho met zowel een keuzemogelijkheid voor 
de kraag als voor de afwerking van de rand. Deze CAL zal ondersteunt worden door 5 
uitgebreide (engelstalige) videos. Het patroon wordt in drie delen verdeeld, te weten de kraag, de 
poncho en de afwerking van de rand. 

De poncho wordt gehaakt met Stone Washed XL en we gebruiken haaknaald 6. Er zijn 2 
verschillende haakpakketten verkrijgbaar bij www.creactivity.nu (zie haakpakketten). Natuurlijk 
kan je ook zelf een mooie kleurencombinatie samenstellen en je garen bij een lokale 
Scheepjeswol winkel kopen: 

• 5 bollen basis kleur 
• 3 bollen accent kleur 1 
• 2 bollen accent kleur 2 
• 2 bollen accent kleur 3 
• 3 bollen accent kleur 4 

De ontwerpster adviseert een bol basiskleur extra te nemen als je franjes wilt. Naast garen en een 
haaknaald heb je nog een schaar en een stopnaald nodig. 

Let op: dit patroon is met alle zorgvuldigheid vertaald. Echter heb ik het patroon nog niet zelf 
kunnen proefhaken om eventuele fouten te kunnen ontdekken. Voor onduidelijkheden of vragen 
kan je altijd mailen naar info@creactivity.nu. 

Gebruikte afkortingen 

• l = losse 
• hv = halve vaste 
• v = vaste 
• stk = stokje 
• Rstkv = relief stokje voor 
• Rstka = relief stokje achter 
• al = achterste lus 

Hals optie 1: colkraag 

Kleur A (basis kleur) 

Toer 1: Haak een ketting van 68 lossen en sluit de ketting met een hv in de eerste losse.  3l (= 
eerste stk) en 1 stk in elke volgende losse (68 steken). 

Toer 2: 2 l. Rstkv in de eerste steek en een Rstka in de volgende steek. Blijf zo tot het einde van 
de toer Rstkv en Rstka afwisselen. Sluit met een hv in het eerste Rstkv. (68 steken) 

http://www.creactivity.nu/


Herhaal toer 2 totdat je col / kraag ongeveer 11-12 cm lang is. (dit kan je natuurlijk naar wens 
aanpassen als je een kortere kraag wilt). Eindig de kraag met een toer v: 1 l (telt als 1 steek) en 
een v in elke volgende steek. Sluit met een hv in de eerste l. Zorg ervoor dat je 68 steken hebt, 
voordat je verder gaat. 

Eerste toer van de poncho (overgang kraag naar poncho, zie de video) 

Kleur A (basis kleur) 

Toer 1: 5 l (= 1 stk en 2l). 2 stk in dezelfde steek. Haak in de achterste lus (al) 1 stk in elk van de 
volgende 16 steken. *2 stk, 2 l, 2 stk in de volgende steek. Stk in de al van de volgende 16 
steken*. Herhaal * * tot einde van de toer. Haak een laatste stk in de eerste steek om de eerste 
hoek af te maken (80 steken). 

Hals optie 2: open hals 

Kleur A (basis kleur) 

Toer 1: Haak een ketting van 68 lossen en sluit de ketting met een hv in de eerste losse.  5l (= 1 
stk en 2 l). 2 stk in de delzelfde losse. 1 stk in elk van de volgende 16 l. *2 stk, 2 l, 2 stk in de 
volgende steek. Stk in elk van de volgende 16 steken*. Herhaal * * tot einde van de toer. Haak 
een laatste stk in de eerste l om de eerste hoek af te maken (80 steken). 

Deze instructie is hetzelfde als de eerste toer van de poncho. 

Dit deel begint met toer 2, de eerste toer van de poncho is beschreven bij de hals opties. 

Kleur A (basis kleur) 

Toer 2 in al!: 5 l (= 1 stk en 2 l), 2 stk in lossenboog. Stk in volgende 20 steken. *2 stk, 2 l, 2 stk 
in 2-l boog. Stk in volgende 20 steken*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de 
lossenboog van de vorige toer. Sluit met een hv in de lossenboog (96 steken). 

Toer 3 in al!: 5 l (= 1 stk en 2 l), 2 stk in lossenboog. Stk in volgende 24 steken. *2 stk, 2 l, 2 stk 
in 2-l boog. Stk in volgende 24 steken*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de 
lossenboog van de vorige toer. Sluit met een hv in de lossenboog (112 steken). 

Toer 4 in al!: 5 l (= 1 stk en 2 l), 2 stk in lossenboog. Stk in volgende 28 steken. *2 stk, 2 l, 2 stk 
in 2-l boog. Stk in volgende 28 steken*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de 
lossenboog van de vorige toer. Sluit met een hv in de lossenboog (128 steken). Hecht kleur A af 

Kleur B (accent kleur 1) 

Toer 5: 6 l (= 1 dstk en 2 l) en 1 dstk in lossenboog. *1 l, sla steek over, 1 dstk in volgende 
steek*. Herhaal * * totdat je de hoek / punt bereikt. Eindig met 1 l voor de hoek. Haak 1 dstk, 2 l, 



1 dstk in de hoek. Werk zo de toer rond tot je alle zijdes gehad hebt. Eindig met 1 l voor de hoek 
en sluit met een hv in de lossenboog. (18 dstk aan elke zijde, 72 in totaal). Hecht kleur B af. 

Kleur D (accent kleur 3) 

Toer 6: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in de lossenboog. *Herhaal stk op dstk, stk in 1-l ruimte tot 
de hoek. 2 stk, 2 l, 2 stk in de hoek*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de lossenboog 
van de vorige toer en sluit met een hv in de lossenboog. (39 steken aan elke zijde, 156 in totaal). 
Hecht kleur D af. 

Kleur B (accent kleur 1) 

Toer 7: 6 l (= 1 dstk en 2 l) en 1 dstk in lossenboog. *1 l, sla steek over, 1 dstk in volgende 
steek*. Herhaal * * totdat je de hoek / punt bereikt. Eindig met 1 l voor de hoek. Haak 1 dstk, 2 l, 
1 dstk in de hoek. Werk zo de toer rond tot je alle zijdes gehad hebt. Eindig met 1 l voor de hoek 
en sluit met een hv in de lossenboog. (21 dstk aan elke zijde, 84 in totaal). Hecht kleur B af. 

Kleur E (accent kleur 4) 

Toer 8: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in de lossenboog. *Herhaal stk op dstk, stk in 1-l ruimte tot 
de hoek. 2 stk, 2 l, 2 stk in de hoek*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de lossenboog 
van de vorige toer en sluit met een hv in de lossenboog. (45 steken aan elke zijde, 180 in totaal). 
Hecht kleur E af. 

Kleur B (accent kleur 1) 

Toer 9: 6 l (= 1 dstk en 2 l) en 1 dstk in lossenboog. *1 l, sla steek over, 1 dstk in volgende 
steek*. Herhaal * * totdat je de hoek / punt bereikt. Eindig met 1 l voor de hoek. Haak 1 dstk, 2 l, 
1 dstk in de hoek. Werk zo de toer rond tot je alle zijdes gehad hebt. Eindig met 1 l voor de hoek 
en sluit met een hv in de lossenboog. (24 dstk aan elke zijde, 96 in totaal). Hecht kleur B af. 

Kleur C (accent kleur 2) 

Toer 10: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in de lossenboog. *Herhaal stk op dstk, stk in 1-l ruimte tot 
de hoek. 2 stk, 2 l, 2 stk in de hoek*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de lossenboog 
van de vorige toer en sluit met een hv in de lossenboog. (51 steken aan elke zijde, 204 in totaal). 
Hecht kleur C af. 

Kleur B (accent kleur 1 

Toer 11: 6 l (= 1 dstk en 2 l) en 1 dstk in lossenboog. *1 l, sla steek over, 1 dstk in volgende 
steek*. Herhaal * * totdat je de hoek / punt bereikt. Eindig met 1 l voor de hoek. Haak 1 dstk, 2 l, 
1 dstk in de hoek. Werk zo de toer rond tot je alle zijdes gehad hebt. Eindig met 1 l voor de hoek 
en sluit met een hv in de lossenboog. (27 dstk aan elke zijde, 108 in totaal). Hecht kleur B af. 

Kleur A (basis kleur) 



Toer 12: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in de lossenboog. *Herhaal stk op dstk, stk in 1-l ruimte tot 
de hoek. 2 stk, 2 l, 2 stk in de hoek*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de lossenboog 
van de vorige toer en sluit met een hv in de lossenboog. (57 steken aan elke zijde, 228 in totaal). 

Toer 13 in al!: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in lossenboog. Stk in volgende 57 steken. *2 stk, 2 l, 2 
stk in 2-l boog. Stk in volgende 57 steken*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de 
lossenboog. Sluit met een hv in de lossenboog (61 steken aan elke zijde, 244 in totaal) 

Toer 14 in al!: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in lossenboog. Stk in volgende 61 steken. *2 stk, 2 l, 2 
stk in 2-l boog. Stk in volgende 61 steken*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de 
lossenboog. Sluit met een hv in de lossenboog (65 steken aan elke zijde, 260 in totaal) 

Toer 15 in al!: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in lossenboog. Stk in volgende 67 steken. *2 stk, 2 l, 2 
stk in 2-l boog. Stk in volgende 67 steken*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de 
lossenboog. Sluit met een hv in de lossenboog (69 steken aan elke zijde, 276 in totaal). Hecht 
kleur A af. 

Kleur E (accent kleur 4) 

Toer 16: 6 l (= 1 dstk en 2 l) en 1 dstk in lossenboog. *1 l, sla steek over, 1 dstk in volgende 
steek*. Herhaal * * totdat je de hoek / punt bereikt. Eindig met 1 l voor de hoek. Haak 1 dstk, 2 l, 
1 dstk in de hoek. Werk zo de toer rond tot je alle zijdes gehad hebt. Eindig met 1 l voor de hoek 
en sluit met een hv in de lossenboog. (36 dstk aan elke zijde, 144 in totaal). Hecht kleur E af. 

Kleur D (accent kleur 3 

Toer 17: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in de lossenboog. *Herhaal stk op dstk, stk in 1-l ruimte tot 
de hoek. 2 stk, 2 l, 2 stk in de hoek*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de lossenboog 
van de vorige toer en sluit met een hv in de lossenboog. (75 steken aan elke zijde, 300 in totaal). 
Hecht kleur D af. 

Kleur A (basis kleur) 

Toer 18: 6 l (= 1 dstk en 2 l) en 1 dstk in lossenboog. *1 l, sla steek over, 1 dstk in volgende 
steek*. Herhaal * * totdat je de hoek / punt bereikt. Eindig met 1 l voor de hoek. Haak 1 dstk, 2 l, 
1 dstk in de hoek. Werk zo de toer rond tot je alle zijdes gehad hebt. Eindig met 1 l voor de hoek 
en sluit met een hv in de lossenboog. (39 dstk aan elke zijde, 156 in totaal). Hecht kleur A af. 

Kleur B (accent kleur 1 

Toer 19: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in de lossenboog. *Herhaal stk op dstk, stk in 1-l ruimte tot 
de hoek. 2 stk, 2 l, 2 stk in de hoek*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de lossenboog 
van de vorige toer en sluit met een hv in de lossenboog. (81 steken aan elke zijde, 324 in totaal). 
Hecht kleur B af. 

Kleur C (accent kleur 2) 



Toer 20: 6 l (= 1 dstk en 2 l) en 1 dstk in lossenboog. *1 l, sla steek over, 1 dstk in volgende 
steek*. Herhaal * * totdat je de hoek / punt bereikt. Eindig met 1 l voor de hoek. Haak 1 dstk, 2 l, 
1 dstk in de hoek. Werk zo de toer rond tot je alle zijdes gehad hebt. Eindig met 1 l voor de hoek 
en sluit met een hv in de lossenboog. (42 dstk aan elke zijde, 168 in totaal). Hecht kleur C af. 

Kleur E (accent kleur 4) 

Toer 21: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in de lossenboog. *Herhaal stk op dstk, stk in 1-l ruimte tot 
de hoek. 2 stk, 2 l, 2 stk in de hoek*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de lossenboog 
van de vorige toer en sluit met een hv in de lossenboog. (87 steken aan elke zijde, 348 in totaal). 
Hecht kleur E af. 

Kleur A (basis kleur) 

Toer 22: 6 l (= 1 dstk en 2 l) en 1 dstk in lossenboog. *1 l, sla steek over, 1 dstk in volgende 
steek*. Herhaal * * totdat je de hoek / punt bereikt. Eindig met 1 l voor de hoek. Haak 1 dstk, 2 l, 
1 dstk in de hoek. Werk zo de toer rond tot je alle zijdes gehad hebt. Eindig met 1 l voor de hoek 
en sluit met een hv in de lossenboog (45 dstk aan elke zijde, 180 in totaal). Hecht kleur A af. 

Kleur D (accent kleur 3) 

Toer 23: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in de lossenboog. *Herhaal stk op dstk, stk in 1-l ruimte tot 
de hoek. 2 stk, 2 l, 2 stk in de hoek*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de lossenboog 
van de vorige toer en sluit met een hv in de lossenboog. (93 steken aan elke zijde, 372 in totaal). 
Hecht kleur D af. 

Kleur B (accent kleur 1) 

Toer 24 in al!: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in lossenboog. Stk in alle volgende steken. *2 stk, 2 l, 
2 stk in 2-l boog. Stk in alle volgende steken*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de 
lossenboog van de vorige toer. Sluit met een hv in de lossenboog (97 steken aan elke zijde, 388 
in totaal). Hecht kleur B af. 

Kleur E (accent kleur 4) 

Toer 25 in al!: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in lossenboog. Stk in alle volgende steken. *2 stk, 2 l, 
2 stk in 2-l boog. Stk in alle volgende steken*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de 
lossenboog van de vorige toer. Sluit met een hv in de lossenboog (101 steken aan elke zijde, 404 
in totaal). Hecht kleur E af. 

Kleur C (accent kleur 2) 

Toer 26 in al!: 5 l (= 1 stk en 2 l) en 2 stk in lossenboog. Stk in alle volgende steken. *2 stk, 2 l, 
2 stk in 2-l boog. Stk in alle volgende steken*. Herhaal * * tot je de toer rond bent. 1 stk in de 
lossenboog van de vorige toer. Sluit met een hv in de lossenboog (105 steken aan elke zijde, 420 
in totaal). Hecht kleur C af. 



Rand afwerking Optie 1: Picotjes 

Kleur C (accent kleur 2) 

Bind vast in een van de hoeken in de 2-l ruimte en haak 1l (= 1 vaste). 1 v, 2 l, 2 v in dezelfde 2-l 
ruimte. 

Werk alleen in de achterste lus  

v in de volgende 2 steken. *1 picot in de volgende steek en v in de volgende 4 steken*. Herhaal * 
* tot de tweede hoek. In de 2-l ruimte 2 v, 2 l , 2 v. 

v in de volgende 2 steken. *1 picot in de volgende steek en v in de volgende 4 steken*. Herhaal * 
* tot de derde hoek. In de 2-l ruimte 2 v, 2 l , 2 v. 

v in de volgende 2 steken. *1 picot in de volgende steek en v in de volgende 4 steken*. Herhaal * 
* tot de vierde hoek. In de 2-l ruimte 2 v, 2 l , 2 v. 

v in de volgende 2 steken. *1 picot in de volgende steek en v in de volgende 4 steken*. Herhaal * 
* tot de eerste hoek waar je bent begonnen. In de 2-l ruimte sluit met een hv in de eerste l. 

Rand afwerking Optie 2: Franjes 

Kleur A (basis kleur) of elke andere gewenste kleur 

Knip 8 draden van ongeveer 20-22 cm lang voor elk bosje franjes. Ik raad je aan de bosjes 
franjes na het knippen direct te bevestigen. 

Zorg dat er in elke hoek een bosje franjes komt. Dan start in een hoek, tel 4 steken en bevestig je 
volgende bosje franjes in de vijfde steek. Zo bevestigen we een bosje franjes in elke vijfde steek. 

Kijk naar video #5 voor meer informatie over het maken van de franjes. 
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