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Among the stars 

Vertaald door Wendy de Vries  
 

AFMETING: Ca 90 x 70 cm.  
 

 
GAREN: Scheepjes Spirit nr 301, Orca 9 bollenen nr 304 Lion 2 bollen. 
 
HAAKNAALD: 4,0 een 4,5, denk eraan dat we allemaal verschillend haken, dus pas 
je naald aan, in hoeverre je los of vast haakt. 
 
VERDER NODIG: Schaar, naald om de eindjes vast te naaien. 
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AFKORTINGEN  
 

l – losse 

stk – steek 

hv – halve vaste 

lb – lossenboogje 

v – vaste 

hst - halfstokje 

vlg – volgende 

stst – starstitch haak je over 2 toeren (zie beschrijving op de laatste paginas) 

a.l. – achterste lus 

BELANGRIJK OM TE WETEN: De poncho wordt gehaakt in 2 gelijke rechthoeken, 
die daarna op de schouders worden vastgehaakt. 

Denk eraan dat je je haaknaald aanpast als je de starstitch haakt, omdat dit een steek 
is die gauw vaster aantrekt. 
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PATROON: 

Start met haaknaald 4,0 en het grijze garen, haak 170 l. 

Toer 1: 1 hst in de derde l vanaf de naald, 1 hst in elke stk voor de rest van de toer. 
Keer. (169 hst) 

Toer 2 - 16: Heel de toer wordt in de a.l. gehaakt, 2 l, 1 hst in elke stk voor de rest van 
de toer. Knip de draad af en wissel van kleur. Keer. 

Toer 17: geel garen, haaknaald 4,5. Eerste toer van de stst. Keer. (84 stst) 

Toer 18: Tweede toer stst. Keer. 

Toer 19: Grijs garen, haaknaald 4,0. Begin met een staande v of 1 l en een v in dezelfde 
stk. 1 v in elke stk voor de rest van de toer. Keer. 

Toer 20: 1 l, een v in dezelfde stk. 1 v in elke stk voor de rest van de toer. Keer. 

Toer 21: geel garen, haaknaald 4,5. Eerste toer van de stst. Keer. (84 stst) 

Toer 22: Tweede toer stst. Keer. 

Toer 23: Eerste toer stst. Keer. 
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Toer 24: Tweede toer stst. Keer. 

Toer 25: Grijs garen, haaknaald 4,0. Begin met een staande v eller 1 l en een v in 
dezelfde stk. 1 v in elke stk voor de rest van de toer. Keer. 

Toer 26: 1 l, een v in dezelfde stk. 1 v in elke stk voor de rest van de toer. Keer. 

Toer 27: geel garen, haaknaald 4,5. Eerste toer stst. Keer. (84 stst) 

Toer 28: Tweede toer stst. Keer. 

Toer 29: Grijs garen, haaknaald nr 4,0. 2 l, 1 hst in elke stk voor de rest van de toer. 
Keer. (169 hst) 

Toer 30 – 105: Heel de toer haak je in de a.l., 2 l, 1 hst in elke stk voor de rest van de 
toer. Knip de draad af en maak de eindjes vast. 

haak nog een rechthoek op dezelfde manier. 

Zet een markeerder in steek nr 62 van de laatste toer aan de zijkant, en 45 steken in 
het midden voor de halsopening.  

Leg de rechthoeken met de goede kant tegen elkaar en haak of naai ze aan elkaar aan 
zijkanten en schouders, zie foto, met behulp van de markeerders. Maak de draadjes 
vast. 

Nu heb je een kant en klare warme poncho! J  

Ik wens je een gezellige haak-belevenis ! 

Marie 
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Starstitch tutorial – Hoe haak je een sterresteek 

in deze beschrijving heb ik een oneven aantal steken in mijn werk, zoals in de poncho 

Toer 1: Begin met 3 l,  

 

Trek de haaknaald door de 2e l vanaf de naald, haal de draad op, 
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door de 3e  l en haal de draad erdoor, nu hbe je 3 steken op je haaknaald 

    

steek de haaknaald door de lus waar we in begonnen en haal de draad op 

    

en hetzelfde door de volgende  2 steken en haal de draad op (6 steken op de naald). 
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sla een lus om en trek die door alle 6 steken tegelijk.  

 

Zet de steek vast met een l. 

 

De volgende ster maak je door de naald in de steek te doen die je net gemaakt heb (zie 
foto) haal de draad erdoor (2 steken op de naald), 
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steek de haaknaald tussen het 4e en 5e pootje van de voorgaande ster, haal de draad 
op (3 steken op de naald), 

 

steek de haaknaald in dezelfde stk als het 5e pootje in is gehaakt van de vorige steek, 
haal de draad op (4 steken op de naald), 

       

haal de draad op van de volgende 2 steken (6 steken op de naald), trek door en zet vast 
met een l 
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Herhaal voor de rest van de toer,  

Als je een ongelijk aantal steken hebt in je werk (zoals in de poncho) sluit je af met een 
hst in hetzelfde steekje waar je de laatste keer de draad door opnam,  

Bij een gelijk aantal steken hou je 1 steek over, dan haal je 2 hst samen in de steek van 
de laatste omslag. Keer je werk 

    

Start met 2 l, 1 hst in  het eerste ”lusje, daarna haak je 2 hst in elk ”lusje” langs heel de 
toer, Sluit af met een hst in de 3 l. 
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Vanaf de goede kant ziet het er nu uit als een rij met sterresteken, zie foto. 

 

 

 

 

 

 


