Oetelponcho
De Oeteldonkse poncho is gemaakt van Populair, 100 % zacht acryl garen
uit ons Oeteldonks pakket, en geschikt voor volwassenen en kinderen
vanaf 10 jaar. (voor jongere kinderen, neem minder lossen, en meet rond
het hoofd) Gehaakt met naald 4,5.
Maak een ketting van 112 lossen (een veelvoud van 8) met rood. De ring
moet makkelijk over het hoofd passen, liever iets meer richting schouders
dan in de buurt van de nek. Voor een mooie rand, haak in elke losse een
vaste en sluit daarna de ketting pas, dit is ook handiger met het
controleren op draaiingen. Met het wegwerken van de draadjes kun je dit
gaatje makkelijk dicht maken.
Haak nu 3 lossen (dit is het eerste stokje) en in de volgende 2 steken een stokje. Haak dan 1 losse en sla 1
steek over. Haak dan *3 stokjes in de volgende 3 steken, 1 losse, 1 steek over slaan*. Herhaal tussen ** tot
je bij het begin bent aangekomen en sluit de toer met een halve vaste in de derde losse. Let weer goed op
dat het niet gedraaid zit. Er zijn nu 28 groepjes van 3 stokjes.
Op twee punten wordt er gemeerderd in deze poncho, deze punten kun je markeren met een
steekmarkeerder of een draadje, maar eigenlijk zie je het vanzelf wel tijdens het haken vanaf de tweede toer.
Meerder bijvoorbeeld in de 5e en 19e losse tussen de stokjes. (28 groepjes, en op de helft meerderen, 14
groepjes van stokjes tussen de meerderingen) Dit meerderen gebeurt door 3 stokjes, 2 losse en nog eens 3
stokjes te haken in dezelfde 1 losse ruimte.
Ga met halve vasten naar de eerst volgende 1 losse ruimte. Maak 3 lossen (is het eerste stokje) en 2 stokjes,
1 losse. *Haak drie stokjes in de volgende 1 losse ruimte, 1 losse.* Herhaal tussen ** maar meerder op
bovengenoemde methode op twee punten. Sluit met een halve vaste. Je kunt de poncho zo lang maken als
je wilt. Herhaal de vorige toer en vergeet niet te meerderen in elke toer.
Voor de Oetelponcho heb ik 7 toeren per kleur gehaakt en ik heb het rood-wit-geel nog een keer herhaald, in
totaal 6 banen. Zo wordt de poncho ongeveer 70 cm lang.
Je kunt ook een nieuwe draad aanhechten in de hals en er nog een randje of een col aanhaken, of breien.
De onderrand kun je eventueel extra versieren met kwastjes. Maak je eigen poncho uniek!
In een schema ziet het er ongeveer zo uit, hier met 1 losse bij het meerderen in plaats van 2.

