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WELKOM!
Leuk dat je deze bundel met vier

sokkenpatronen uit de sokkenclub hebt

gekocht .

Eens in het kwartaal vindt de sokkenclub van Chefwol plaats.

Aan de hand van een telkens wisselend thema wordt

handgeverfd garen geverfd om een paar sokken mee te

maken en daar gaan de deelnemers dan mee aan de slag.

Naast het garen is voor het maken van een paar sokken,

natuurlijk ook een patroon nodig. Dat betekent dat door de

jaren heen verschillende patronen voor de sokkenclub zijn

verschenen. In deze uitgave bundelen we vier van de leukste

patronen die in de sokkenclub verschenen zijn.

Heel veel sokken-breiplezier !

Liefs ,

B I A N C A  B O O N S T R A
Chefwol

CONTACT US

BIANCA BOONSTRA
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0640675207
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SOKKEN
BREIEN

METEOR SOKKEN

Heerlijke zomerse sokjes met

een leuk kantpatroon. Dat zijn

de meteor sokken. Het eerste

patroon in deze bundel.
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ROZE KOEK SOKKEN

Het tweede patroon, de Roze

koek sokken, ook een heerlijk

patroon voor zomerse sokken

in sneakermodel.

ANDERE ROZE KOEK SOKKEN

Bijna hetzelfde thema, hele

andere uitvoering voor sok 3.

De Andere roze koek sokken

hebben een mooi

structuurpatroon.

ZOPF OF SOP SOKKEN

Twee zielen, één gedachte.

Bianca dacht aan kabels voor

deze sok, Martina tekende dit

patroon gelijktijdig uit.
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METEOR SOKKEN
Heerlijke zomerse sokjes met een leuk kantpatroon. Dat zijn de meteor sokken. Het eerste

patroon in deze bundel neemt je mee in het breien van een rustgevend kantpatroon voor leuke

sokken met een muizentandjesboord. Door het kantpatroon is dit patroon geschreven in één

maat.



Dit patroon is geschreven in 1 maat: 60 steken, voor maat 38-41 en maakt gebruik
van een teltekening. Bij toer 14 moet je even opletten: De 15e steek wordt
namelijk verdraaid recht gebreid, dus door de achter lus. Deze en de
eerstvolgende steek vallen boven een omslag. Doe je dit niet, dan wordt het gat
van de twee omslagen te groot. Het boord is geen standaard boord, maar een
“muizentandjes boord”. Gebreid van boord naar teen.

In het voorbeeld is gebruikt:

1 streng Chefwol’s Finest, voor de

sokkenclub is dat de kleur

Meteoor.

Een set van vijf naalden zonder

knop, 2,5 mm. Of een

rondbreinaald in dezelfde dikte. 

 1 steekmarkeerder. Indien met

rondbreinaalden gewerkt wordt,

zijn 3 markeerders nodig.

Schaartje en naald om draaden af

te kunnen hechten.

Materialen

28 st en 32 naalden is 10 x 10 cm

in tricotsteek

Steekverhouding:

Zet 60 steken op. 

Verdeel deze evenredig over de

naalden – maar houd in de gaten

dat het aantal steken op de

naalden deelbaar moet zijn door 2

als je met naalden zonder knop

werkt.

Brei de eerste 7 rondes recht.

Ronde 8: *2 sam, 1 omsl. Herhaal

vanaf * tot einde ronde.

Ronde 9-15: Brei alle steken recht.

Ronde 16: Vouw de opzetrand

naar binnen, neem telkens een lus

van de opzetrand op en brei die

samen met de steek op de naald.

Je houdt dus in totaal 60 st.

Ronde 17: Brei 1 ronde recht.

Omdat het begindraad nu aan de

binnenkant van het werk zit,

plaats je aan het begin van deze

toer de steekmarkeerder.

Opzetten:

-   METEOR SOKKEN   -
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R = recht

Av = averecht

2 sam = 2 samenbreien

2 sam/a = 2 steken samenbreien

door de achterlussen

DMM: Dubbele mindering in het

midden = 1 steek afhalen met

draad achter het werk, 2

samenbreien, afgehaalde steek

over de gebreide steek halen.

Omsl = omslag

St = steek (steken) 

Nld = naald

Afkortingen:

Brei het telpatroon in wat op de
volgende pagina afgebeeld
staat. De uitgeschreven tekst
kan ook op de volgende pagina
worden teruggevonden.

Alle even rondes worden recht

gebreid. Let hierbij op, dat de 15e

steek van ronde 14 recht door de

achterlus gebreid wordt. 

In het voorbeeld is het beendeel

2x gebreid, maar die kan naar

wens ook korter (1x) of langer (3x)

worden gebreid.

Patroon



1: *2r, 2 sam, 1 omsl, 1r, 2 sam, 1

omsl, 1r, 1 omsl, 2 sam/a, 1r, 1 omsl,

2 sam/a, 2r. Herh vanaf *

3: *1r, 2 sam, 1 omsl, 1r, 2 sam, 1

omsl, 3r, 1 omsl, 2 sam/a, 1r, 1 omsl,

2 sam/a, 1r. Herh vanaf *

5: *2 sam, 1 omsl, 1r, 2 sam, 1 omsl,

5r, 1 omsl, 2 sam/a, 1r, 1 omsl, 2

sam/a. Herh vanaf *

7: *2r, 2 sam, 1 omsl, 2r, 1 omsl,

DMM, 1 omsl, 2r, 1 omls, 2 sam/a, 2r.

Herh vanaf *

9: *1r, 1 omsl, 2 sam/a, 9r, 2 sam, 1

omsl, 1r. Herh vanaf *

11: *2r, 1 omsl, 2 sam/a, 2r, 1 omsl,

DMM, 1 omsl, 2r, 2 sam, 1 omsl, 2r.

Herh vanaf *

13: *1 omsl, 2 sam/a, 1r, 1 omsl, 2

sam/a, 5r, 2 sam, 1 omsl, 1r, 2 sam, 1

omsl. Herh vanaf *

Let op: 14: *14 r, 1r door de

achterlus!

15: *1r, 1 omsl, 2 sam/a, 1r, 1 omsl, 2

sam/a, 3r, 2 sam, 1 omsl, 1r, 2 sam, 1

omsl, 1r. Herh vanaf *

17: *2r, 1 omsl, 2 sam/a, 1r, 1 omsl, 2

sam/a, 1r, 2 sam, 1 omsl, 1r, 2 sam, 1

omsl, 2r. Herh vanaf *

19: *3r, 1 omsl, 2 sam/a, 1r, 1 omsl,

DMM, 1 omsl, 1r, 2 sam, 1 omsl, 3r.

Herh vanaf *

Geschreven tekst patroon

-   METEOR SOKKEN   -
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Over 30 steken:

Toer 1: *1 steek recht afhalen, 1

recht breien. Herhaal vanaf * tot

het einde van de toer. Keren.

Toer 2: 1e steek averecht afhalen

(met draad voor het werk, alsof je

de steek averecht wil breien), brei

de overige steken averecht. Keren.

Herhaal toer 1 en 2 tot er in totaal

30 toeren zijn gebreid.

Hielflap

Met de goede kant voor:

Brei 17 steken recht, brei 2 steken

samen door de achterlussen, brei 1

steek recht. Keren.

1: 1 steek averecht afhalen, 5

averecht, 2 steken averecht

samenbreien, 1 averecht. Keren.

2: 1 steek recht afhalen, 6 recht, 2

steken samenbreien door de

achterlussen, 1 recht. Keren.

3: 1 steek averecht afhalen, brei

averecht tot 1 steek voor het “gat”,

2 steken averecht samenbreien, 1

averecht. Keren.

4: 1 steek recht afhalen, brei recht

tot 1 steek voor het “gat”, 2 steken

samenbreien door de

achterlussen 1 recht. Keren.

Hiel keren

Herhaal stap 3 en 4 tot alle steken

zijn bewerkt. Je eindigt met een

stap 3.

Brei de zoolsteken recht. 

Neem 16 steken op aan de ene

kant van de hielflap. Brei de

steken van de bovenvoet in

patroon ronde 1 (naald 2 en 3) en

neem daarna aan de andere kant

van de hielflap 16 steken op. 

Brei de helft van de zoolsteken

erbij op deze naald (naald 4) en

zet de andere helft over op 

naald 1. 

De mensen die met een

rondbreinaald werken plaatsen

steekmarkeerders aan het begin

van naald 2 en het einde van

naald 3 (bovenvoet), en aan het

begin van de ronde.

Als patroon voor de bovenvoet

gebruik je de teltekening.



Ronde 1: Brei de steken van naald

1 en 4 recht, zonder minderen.

Naalden 2 en 3 brei je volgens de

volgende toer in de teltekening.

Ronde 2: 

Naald 1: Brei r tot 3 st voor eind

nld, 2 sam, 1 r

Naald 2 en 3: zoals volgende toer

in teltekening

Naald 4: 1r, 2 sam/a, r tot einde nld.

Herhaal ronde 1 en 2 tot je terug

bent op het begin aantal st (60).

Brei dan verder :

Naald 1 en 4: Brei alle steken recht. 

Naald 2 en 3: Brei alle steken

volgens de volgende toer in het

bovenvoetpatroon

Herhaal tot een lengte is bereikt

die ca 5 cm onder de totale

voetlengte ligt. (als je past is dat

het beginpunt van de grote teen.)

De spie:

Met behulp van een naald: knip de

draad af op ca 30 cm van het

werk, sluit de teen met de

Kitchener steek.

Of: Brei de steken van naald 1 op

die van naald 4, keer de sok

binnenste buiten, en kant de

steken af, volgens de drienaalds

afkantmethode. 

Brei sok 2. Hecht alle draadjes af.

Sluit de teen:

-   METEOR SOKKEN   -
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Ronde 1: Alle steken Recht,

Ronde 2:

Naald 1 en 3: Brei tot 3 steken voor

het einde van de naald, 2

samenbreien, 1 recht.

Naald 2 en 4: 1 recht, 2 st

samenbreien door de

achterlussen, recht breien tot

einde naald.

Herhaal ronde 1 en 2 tot er totaal

40 st over zijn.

Herhaal alleen ronde 2 tot er in

totaal 20 st over zijn.

De teen:



ROZE KOEK SOKKEN
Heerlijke zomerse sneakersokjes met een leuk kantpatroon, die hun naam danken aan het

gebruikte garen. Garen wat in de kleur geverfd is van de bekende Roze Koeken, maar eerlijk is

eerlijk: Deze sokken zijn ook perfect voor garens met dikke strepen, spikkels of gewoon in een

effen kleur.



Dit patroon is geschreven in 2 maten: 60 steken voor maat 37-39, 65 steken voor
maat 40-42. De Roze Koek sok dankt haar naam aan het bekende koekje met de
roze glazuurlaag, maar deze zomerse sokken lenen zich ook perfect voor andere
kleuren. Het luchtige kantpatroon maken dit een perfecte sok om te dragen in
de zomermaanden. Het sokje houdt je voeten lekker warm, maar niet té! Gebreid
van boord naar teen.

100 gram YipeeYarn Roze Koek

sokkengaren of ander garen

Breinaalden 2,5 mm zonder knop

of rondbreinaald (eventueel kun je

een maat groter gebruiken voor

een grotere sok zonder het

stekenaantal aan te passen).

Enkele steekmarkeerders

Materialen

28 st en 32 naalden is 10 x 10 cm

in tricotsteek

Steekverhouding:

60 [65] steken. 

Verdeel ze over de naalden en

brei 10 rondes boord: 

2 recht, 2 averecht.

Opzetten:

-   ROZE KOEK SOKKEN   -
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1: *2 samenbreien, 1 omslag, 1

recht, 1 omslag, 2 steken

samenbreien door de achterlus.

Herhaal vanaf * tot het einde van

de ronde.

2: alle steken recht

3: * 1 recht, 1 omslag, [1 steek

afhalen, 2 steken samenbreien,

afgehaalde steek over gebreide

steek halen], 1 omslag, 1 recht.

Herhaal vanaf * tot het einde van

de ronde.

4: Herhaal toer 2

Herhaal toer 1-4 tot de gewenste

lengte voor het been is bereikt.

Patroon

Deze wordt gebreid over de eerste

30 [30] steken:

Toer 1: * 1 afhalen, 1 recht. Herhaal

vanaf * tot er 30 [30] steken zijn

gebreid, keer

Toer 2: 1e steek averecht afhalen,

overige steken averecht breien.

Herhaal toer 1 en 2 tot er 30 [32]
toeren zijn gebreid.

Hielflap

17 recht, 2 steken samenbreien, 1

recht. Keren

1 averecht afhalen, 5 averecht, 2

steken averecht samenbreien, 1

averecht.

Stap A: 1 afhalen, brei recht tot 1

steek voor het “gat”, 2 steken

samenbreien, 1 recht.

Stap B: 1 steek averecht afhalen,

brei averecht tot 1 steek voor het

“gat”, 2 steken averecht

samenbreien, 1 averecht.

Herhaal stap A en B tot alle steken

zijn bewerkt.

Brei de steken van de zool recht.

>> Vervolg op volgende pagina

Hiel keren
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Naald 1 en 4 vormen de steken van

de onderkant van de voet. Naald 2

en 3 die van de bovenkant.

De steken van naald 1 en 4 worden

in tricotsteek gebreid (lees: recht). 

De steken van naald 2 en 3: naar

keuze in patroon, of in tricotsteek

De spie:

Ronde 1: 

Naald 1 en 4: brei recht zonder

minderingen,

naald 2 en 3: brei de ronde

volgens patroon, of in tricotsteek

naar wens.

Ronde 2 DPNs: 

Naald 1: brei recht tot 3 steken

voor het einde van de naald, 2

samenbreien, 1 recht. 

Naald 2 en 3: brei de ronde

volgens patroon, of in tricotsteek

naar wens.

Naald 4: 1 recht, 2 steken

samenbreien door de

achterlussen, brei recht tot het

einde van de naald.

Ronde 2 rondbreinaalden: 
Naald 1: 1 recht, 2 steken
samenbreien door de
achterlussen, brei recht tot 3
steken voor het einde van de
naald, 2 samenbreien, 1 recht. 
Naald 2: brei de ronde volgens
patroon, of in tricotsteek naar
wens.

Herhaal ronde 1 en 2 tot u terug

bent op 60 [65] steken

Neem aan de eerste zijde van de

hielflap 16 [17] steken op (= 15 [16]
kantsteken en een in de hoek).

Brei de steken van de bovenvoet

in patroon (Als u dit niet wilt kunt

u ervoor kiezen om de steken

verder recht te breien). De sok van

het voorbeeld laat zien hoe de sok

wordt met patroon.

Neem aan de andere zijde van de

hielflap 16 [17] steken op (= 1 steek

in de hoek en 15 [16] kantsteken)

Herverdeel de steken van de zool. 

Voor DPNs geldt: 

Brei de helft op de naald waar

zojuist de steken zijn opgenomen

en zet de andere helft over op de

naald waar u als eerste de steken

hebt opgenomen. 

Op naald 1-4 staan dan de steken

voor de onderkant van de voet

 30 [30] steken en op naald 2-3 de

steken voor de bovenkant van de

voet 30 [35] steken. 

Voor rondbreinaalden geldt: 
Op naald 1 staan dan de steken
voor de onderkant van de voet
30 [30] steken en op naald 2 de
steken voor de bovenkant van
de voet 30 [35] steken. Brei de steken van naald 1 en 4

(naald 1) recht.

Brei de steken van naald 2 en 3

(naald 2) volgens patroon, of in

tricotsteek, naar wens.

Herhaal deze ronde tot een lengte

is bereikt die circa 5 cm onder de

totale lengte ligt.

Voet

Minderen voor de teen gaat als

volgt. U breit in tricotsteek.

Stap A: 

naald 1 + 3: Brei tot 3 steken voor

het einde van de naald, 2

samenbreien, 1 recht

naald 2 + 4: 1 recht, brei de

volgende 2 steken samen door de

achterlussen, recht breien tot het

einde van de naald. 

Stap B: Brei de toer recht, zonder

minderingen

Herhaal stap A en B tot er 40

steken over zijn

Herhaal stap A tot er 20 steken

over zijn.

Teen

Met behulp van een naald: knip de

draad af op ca 30 cm van het

werk, sluit de teen met de

Kitchener steek.

Of: Brei de steken van naald 1 op

die van naald 4, keer de sok

binnenste buiten, en kant de

steken af, volgens de drienaalds

afkantmethode. 

Sluit de teen



ANDERE ROZE KOEK SOKKEN
Bijna hetzelfde thema als de sokken die voor het thema Roze Koek zijn ontworpen, toch een

hele andere uitvoering. De Andere roze koek sokken hebben een mooi structuurpatroon om

mee aan de slag te gaan voor een prachtig en stylish paar sokken!



Dit patroon is geschreven in drie maten: 
56 steken = ongeveer maat 38, 
64 steken = ongeveer maat 40/41, 
72 steken = ongeveer maat 42/43.

Dit patroon maakt gebruik van een teltekening die alleen over de middelste 16
steken van de bovenvoet en van het bovenbeen wordt gebruikt. De overige
steken worden in tricotsteek gebreid.

In het voorbeeld is gebruikt:

Durable Soqs in de kleur Duck

Egg Blue

Voor de sokkenclub ontvangt u 1

streng Yipee Yarn in de kleur

Andere Roze Koek.

Een set van vijf naalden zonder

knop, 2,5 mm. Of een

rondbreinaald in dezelfde dikte. 

 1 steekmarkeerder. Indien met

rondbreinaalden gewerkt wordt,

zijn 3 markeerders nodig.

Schaartje en naald om draaden af

te kunnen hechten.

Materialen

28 st en 32 naalden is 10 x 10 cm

in tricotsteek

Steekverhouding:

56 – 64 – 72 steken.

Brei in boordsteek: 2 recht – 2

averecht. 20 rondes in totaal.

Vervolg met 1 ronde recht.

Opzetten:
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CHEFWOL'S SOKKENCLUB PATRONEN -   12   - ZOMER 2021

R = recht

Av = averecht

2 sam = 2 samenbreien

2 sam/a = 2 steken samenbreien

door de achterlussen

St = steek (steken) 

Nld = naald

Afkortingen:

Brei het telpatroon in wat op de
volgende pagina afgebeeld
staat. 
Brei de rondes voor het been: in

totaal 40 rondes als volgt:

Maat 56 st: 34 r, 16 patroon, 6 r. 

Maat 64 st: 40 r, 16 patroon, 8 r.

Maat 72 st: 46 r, 16 patroon, 10 r.

Noteer in welke ronde je weer

moet starten als je de spie start!

>> Vervolg op volgende pagina

Patroon

Markeer als volgt: 
de 1e 28 – 32 – 36 steken voor het

achterbeen en ondervoet

De overgebleven steken: 

Voor de voorkant been en bovenvoet:

Maat 56 st: 6 – 16 – 6

Maat 64 st: 8 – 16 – 8

Maat 72 st: 10 – 16 – 10
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Over 28 – 32 - 36 steken:

Toer 1: *1 steek recht afhalen, 1

recht breien. Herhaal vanaf * tot

het einde van de toer. Keren.

Toer 2: 1e steek averecht afhalen

(met draad voor het werk, alsof je

de steek averecht wil breien), brei

de overige steken averecht. Keren.

Herhaal toer 1 en 2 tot in totaal 

28 – 32 – 36 toeren zijn gebreid.

Hielflap

Met de goede kant voor je:

Brei 16 – 18 - 20 steken recht, brei

2 steken samen door de

achterlussen, brei 1 steek recht.

Keren.

1: 1 steek averecht afhalen, 5 av, 2

steken averecht samenbreien, 1 av.

Keren.

2: 1 steek recht afhalen, 6 r, 2

steken samenbreien door de

achterlussen, 1 r. Keren.

3: 1 steek averecht afhalen, brei av

tot 1 steek voor het “gat”, 2 steken

averecht samenbreien, 1 av. Keren.

4: 1 steek recht afhalen, brei r tot 1

steek voor het “gat”, 2 steken

samenbreien door de

achterlussen 1 recht. Keren.

Hiel keren

Herhaal stap 3 en 4 tot alle steken

zijn bewerkt. Je eindigt met een

stap 3.

Brei de zoolsteken recht. 

Neem 15 – 17 - 19 steken op aan de

ene kant van de hielflap. Brei de

steken van de bovenvoet 6 – 8 – 10
recht, 16 in patroon, 6 – 8 – 10 recht

en neem daarna aan de andere

kant van de hielflap 15 – 17 - 19
steken op. Je gaat dan dus verder

met het gebruiken van de

teltekening in de toer die volgt op

de toer waar je bent gestopt.

Verdeel de zoolsteken (van belang

als je op naalden zonder knop

breit). 

Je nieuwe startpunt is het midden

van de zoolsteken. Als patroon

voor de bovenvoet gebruik je de

teltekening.

Ronde 1: Brei de steken van de

ondervoet recht, zonder

minderen. Brei de steken voor de

bovenvoet 6 – 8 – 10 recht, 16 in

patroon, 6 – 8 – 10 recht,

Ronde 2: 

Ondervoet 1: Brei r tot 3 st voor

eind nld, 2 sam, 1 r

Bovenvoet: 6 – 8 – 10 recht, 16 in

patroon, 6 – 8 – 10 recht,

Ondervoet 2: 1r, 2 sam/a, r tot

einde nld.

Herhaal ronde 1 en 2 tot je terug

bent op het begin aantal st 

(56 – 64 - 72).

Herhaal ronde 1, tot een lengte is

bereikt die 5 cm onder de totale

lengte van de voet ligt.

De spie

Ronde 1: Alle steken Recht,

Ronde 2:

Naald 1 en 3: Brei tot 3 steken voor

het einde van de naald, 2

samenbreien, 1 recht.

Naald 2 en 4: 1 recht, 2 st

samenbreien door de

achterlussen, recht breien tot

einde naald.

Herhaal ronde 1 en 2 tot er totaal

40 st over zijn.

Herhaal alleen ronde 2 tot er in

totaal 20 st over zijn.

Sluit de teen met behulp van een

naald: knip de draad af op ca 30

cm van het werk, sluit de teen met

de Kitchener steek.

Of: Brei de steken van naald 1 op

die van naald 4, keer de sok

binnenste buiten, en kant de

steken af, volgens de drienaalds

afkantmethode. 

Brei sok 2. Hecht alle draadjes af.

Teen



ZOPF OF SOP SOKKEN
‘Op het moment dat ik bezig was met het samenstellen van de Sokkenclub kalender voor

2020, had ik het idee om iets met kabels te doen. Het Duitse woord voor kabel is Zopf en dat

werd hier thuis al snel vernederlandst tot Sop. Martina Schimbach stuurde mij op hetzelfde

moment een teltekening voor een sokidee met kabel, wat zij zomaar had getekend. Ik heb die

voor deze sokkenclub verder uitgewerkt.’ – Bianca.



Dit patroon is origineel uitgebracht in het Duits © Martina Schimbach 2020
Nederlandse vertaling van het patroon © Bianca Boonstra 2020 met
toestemming van Martina Schimbach voor de Sokkenclub van Chefwol.nl

Dit patroon is geschreven in 1 maat, 60 steken (maat 39-41) en gaat over een
veelvoud van 15 steken. Door met de naalddikte te variëren kunt u de maat ook
aanpassen voor een bredere of smallere voet.

100 gram sokkengaren, voor het

voorbeeld is YipeeYarn ‘Wie zoet

is…’ gebruikt.

Breinaalden 2,5mm of 3,0mm

zonder knop of rondbreinaald

(eventueel een maat groter voor

een grotere sok)

Kabelnaald 2,5mm

Enkele steekmarkeerders

Wolnaald

Schaartje

Materialen

28 st en 38 naalden is 10 x 10 cm

in tricotsteek

Steekverhouding:

Opzetten:
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1: * 1 recht, [1 averecht, 1 recht] x7*.

Herhaal vanaf * tot einde ronde. 

2: * 1 averecht [1 recht, 1 averecht] x

7*. Herhaal vanaf * tot einde ronde.

3: * 1 recht, [1 averecht, 1 recht] x7*.

Herhaal vanaf * tot einde ronde. 

4: Alle steken recht.

5: Alle steken recht.

6: *2 steken op kabelnaald voor

het werk houden, 2 steken recht

breien, steken van kabelnaald

recht breien, 3 averecht, 5 recht, 3

averecht. Herhaal vanaf * tot einde

ronde.

7 en 8: Alle steken recht.

Geschreven tekst patroon

60 steken. Verdeel ze over de

naalden en brei 15 rondes boord: 2

recht 2 averecht.

Patroon

Vervolg: Brei naar wens 8 rondes

in onderstaand patroon voor

sneakersokken, 40 rondes in

patroon voor mid-kuit sokken. 

Deze wordt gebreid over de eerste

30 steken:

Toer 1: * 1 afhalen, 1 recht. Herhaal

vanaf * tot er 30 steken zijn

gebreid, keer

Toer 2: 1e steek averecht afhalen,

steken averecht breien.

Herhaal toer 1 en 2 tot er 30 toeren

zijn gebreid.

De hielflap

17 recht, 2 steken samenbreien, 1

recht. Keren

1 averecht afhalen, 5 averecht, 2

steken averecht samenbreien, 1

averecht.

>> Vervolg op volgende pagina

Hiel keren
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Naald 1 en 4 vormen de steken van

de onderkant van de voet. Naald 2

en 3 die van de bovenkant.

De steken van naald 1 en 4 worden

in tricotsteek gebreid. (lees: recht) 

De steken van naald 2 en 3: naar

keuze in patroon, of in tricotsteek.

Ronde 1: 

Naald 1 en 4: brei recht zonder

minderingen,

naald 2 en 3: brei de ronde

volgens patroon, of in tricotsteek

naar wens.

De spie:

Ronde 2: Naald 1: brei recht tot 3

steken voor het einde van de

naald, 2 samenbreien, 1 recht. 

Naald 2 en 3: brei de ronde

volgens patroon, of in tricotsteek

naar wens.

Naald 4: 1 recht, 2 steken

samenbreien door de

achterlussen, brei recht tot het

einde van de naald.

Herhaal ronde 1 en 2 tot u terug

bent op 60 steken

Stap A: 1 afhalen, brei recht tot 1

steek voor het “gat”, 2 steken

samenbreien, 1 recht.

Stap B: 1 steek averecht afhalen,

brei averecht tot 1 steek voor het

“gat”, 2 steken averecht

samenbreien, 1 averecht.

Herhaal stap A en B tot alle steken

zijn bewerkt.

Brei de steken van de zool recht.

Neem aan de eerste zijde van de

hielflap 16 steken op (= 15

kantsteken en eentje in de hoek).

Brei de steken van de bovenvoet

in patroon (Als u dit niet wilt kunt

u ervoor kiezen om de steken

verder recht te breien). De sok van

het voorbeeld laat zien hoe de sok

wordt met patroon.

Neem aan de andere zijde van de

hielflap 16 steken op (= 1 steek in

de hoek en 15 kantsteken)

Herverdeel de steken van de zool,

Brei de helft op de naald waar

zojuist de steken zijn opgenomen

en zet de andere helft over op de

naald waar u als eerste de steken

hebt opgenomen. 

Brei de steken van naald 1 en 4

recht

Brei de steken van naald 2 en 3

volgens patroon, of in tricotsteek,

naar wens.

Herhaal deze ronde tot een lengte

is bereikt die circa 5 cm onder de

totale lengte ligt.

Voet

Minderen voor de teen gaat als

volgt. U breit in tricotsteek.

Stap A: 

naald 1 + 3: Brei tot 3 steken voor

het einde van de naald, 2

samenbreien, 1 recht

naald 2 + 4: 1 recht, brei de

volgende 2 steken samen door de

achterlussen, recht breien tot het

einde van de naald. 

Stap B: Brei de toer recht, zonder

minderingen

Herhaal stap A en B tot er 40

steken over zijn

Herhaal stap A tot er 20 steken

over zijn.

Teen

Met behulp van een naald: knip de

draad af op ca 30 cm van het

werk, sluit de teen met de

Kitchener steek.

Of: Brei de steken van naald 1 op

die van naald 4, keer de sok

binnenste buiten, en kant de

steken af, volgens de drienaalds

afkantmethode. 

Brei sok 2.

Sluit de teen


