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Materiaal:

Werkwijze:
Breipatroon

Structuurpatroon

Boordpatroon

= 1 tricotsteek steek

= 1 ribbelsteek

Steekproef:
22 steken en 30 ronden = 10 cm x 10 cm

Sokkenwol
Naalden
Borduurnaald

Sokkenbreien

56 steken opzetten en gelijkmatig 
op de 4 naalden verdelen (afb. 1) 
en ongeveer 3 cm in boordsteek 
breien. 

Volgens het breipatroon breien, daarbij rap-
port van 7 steken voortdurend herhalen. Bij de 
eerste en tweede ronde van het breipatroon 
zo vaak herhalen, tot een ca. 3 cm lange boord 
wordt gevormd

Een geschenk dat gegarandeerd 
aanslaat! Zelf gebreide sokken 

voor de koude dagen en nachten. 
Maar pas op, men kan er ook vers-

laafd worden van het breien! 

Ons voorbeeld zijn heren-
sokken in maat 44/45.
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Daarna in structuurpatroon verder breien. Bij ongeveer 15 cm schachthoogte 
vanaf de aanslag de steken van de 1e en 4e naald in tricotsteek en de steken 
van de 2e en 3e naald in een structuurpatroon nog 1 cm verder breien.

Daarna de hiel en voet zoals aangegeven breien, daarbij het structuurpatroon 
op de rug van de voet (2e en 3e naald) verder breien. Bij 23 cm voetlengte de 
punt in tricotsteek rechts breien. Bij beide sokken hetzelfde werken.

Boemerang hiel:

Tenen:

1e rij (heenrij):

3e rij:

4e rij: 

2e rij (rij terug):

De boemerang hiel wordt in rijen in tricotsteek op de eerste steek van de 1e en 4e 
naald gebreid. Omdat de boemerang hiel korter is dan een met hielwand en hiel-
kap, brei je bij structuurpatronen ongeveer 1 cm tot 2 cm voor het schachteinde 
alleen door de steken van de 1e en 4e naald in tricotsteek, over de steken van de 
2e en 3e naald het schachtpatroon verder. Daarbij worden ook hier, indien nodig in 
de eerste ronde overtollige steken op de 1e en 4e rij verminderd. De hak steken in 
drie delen verdelen. Daarna worden verkorte rijen met zogenaamde dubbele steken 
van buiten naar binnen door de steken van de buitenste delen en over de telkens 
buitenste steken van de middelste derde deel gewerkt, beginnend met de buitens-
te steken van de 1e c.q. 4e naald:

Voor de tenen bij de 1e en bij de 3e naald tot 3 
steken voor het einde van de naald breien, dan 
2 steken rechts aaneenbreien en de laatste 
steek rechts breien. Bij de 2e en 4e naald de 
1e steek rechts breien en de beide volgende 
steken rechts overgetrokken aaneenbreien. 
Deze mindering zoals in de tabel aangege-
ven herhalen, tot nog 8 steken over zijn. De 
draadeinden met een borduurnaald zonder 
punt twee keer door de 8 steken trekken en 
afhechten.

Alle steken, met inbegrip van de laatste steek 
van de 1e naald rechts breien, draaien.

Een dubbele steek maken, daarna alle steken 
tot de dubbele steek aan het einde van de rij 
rechts breien (de dubbele steek blijft onge-
breid), draaien.

Een dubbele steek maken en weer tot voor de 
dubbele steek links breien, draaien. De 3e en 
4e rij herhalen, tot de laatste dubbele steek 
met de buitenste steek van het middelste 
derde deel van de hak gewerkt is.

Na de hak 23 cm verder breien. De wreef ver-
der met het patroon breien en de onderkant 
glad breien.

Een dubbele steek. Daarvoor de draad voor 
het werk leggen, van rechts in de eerste steek 
insteken, daarna steek en draad samen op-
tillen en de draad strak naar achter trekken. 
Daarbij wordt de lus over de naald getrokken 
en ligt dubbel. Wordt de draad niet strak ge-
noeg aangetrokken, ontstaan later gaten. De 
draad weer naar voor pakken en alle steken, 
met inbegrip van de laatste steek de 4e naald, 
links breien, draaien.
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MAAT
Steken opzetten/aantal steken per naald

Aantal steken voor de hielbreedte

Aantal steken boemeranghiel

Voetlengte: van het midden van de hiel tot de punt in cm

in elke 2e ronde 

in elke ronde

Gehele voetlengte in cm 

VERMINDEREN voor de tenen
na de 1e mindering in de 3e ronde 
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Matentabel

Opmerking: De informatie in de instructies hebben alleen betrekking op de grootte 
van de gefotografeerde sok. De meeste modellen kan men gemakkelijk in alle an-
dere grootten volgens de gegevens in de tabel breien. Daarvoor vergelijk je, of het 
patroon bij het vereiste aantal steken past. Vaak genoeg slechts een verandering 
van de voet lengte. Het garen verbruik kan dan dienovereenkomstig ver-anderen.


