
Poncho 
Simpel  te maken van een 
fleece deken 
 
Wat heb je nodig? 

- Naaimachine 
- Fleece deken 

(verkrijgbaar Wibra, 
Zeeman, Kruidvat (á 
€ 3,-) 

- Garen 
- Knopspelden 
- Schaar 
- Rijggaren 
- Eventueel knoop of 

broche  

 

Je maakt de poncho in   7 
stappen 

 
 

Stap 1 
Leg het fleece deken uit op 
een vlakke oppervlakte. 
 
 

 
Stap 2 en 3 
Vouw het deken diagonaal  
en knip de overgebleven 
reep stof van het deken.  

 



Stap 4 
Vouw de driehoek  nogmaals 
diagonaal in een driehoek.  
Je houdt over een open zijde 
(lange kant) en twee dichte 
zijden (korte kanten) over 
om de halslijn te kunnen 
knippen en je hebt vier lagen 
stof. 

 
Stap 5 
Knip de halslijn uit bij de 
punt waar de stof  de korte 
kanten elkaar raken: diep 2 
cm, lang 20 cm. 
Je hebt dus als je de lap stof 
openvouwt en gat van 80 
cm.  

 
Stap 6 
Knip van de overgebleven 
reep stof een col: 
Voor een dichte col -> 80 (+ 
2 cm voor de naad) x 
breedte van de 
overgebleven stof. 
Voor een open col -> 80 (+ 4 
cm voor de naad) x breedte 
van de overgebleven stof.  
 
Attentie: je hoeft fleecestof 
niet af te werken met een 
zagzagsteek.  

 



Stap 7 
Voor een poncho met een 
dichte col: 
Vouw de stof in de breedte 
dubbel en naai  de korte 
zijde op elkaar. Vouw daarna 
de col dubbel met de naad 
aan de binnenkant en leg de 
col in het gat van de poncho. 
Rijg de col zodanig dat het 
evenredig  over het gat is 
verdeeld. Naai de col in het 
gat van de poncho (naad van 
de col aan de achterzijde). 
 
De gevorderde naaisters 
kunnen een poncho met 
open col naar eigen inzicht 
maken, eventueel versiert 
met knoop of broche.  
 
 

 

 
 
Veel plezier en warmte van de poncho tijdens de koude winterdagen. 
Marja van der Heijden en Heleen van den Boogaard 

 


