




Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

N°103.499 - Sokken breien
Knutselidee

Materiaal:

Werkwijze:
Stekenproef:
Om met de modelmaten overeen te komen, moet er voor je begint een steekproef 
worden gebreid.
Deze met de in de instructies aangegeven steekproef vergelijken en eventueel de 
naalddikte wijzigen. Alleen dan komen de aangegeven maten (cm), rijen, steken en 
het materiaalverbruik overeen.
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4-voudige - stekenproef: 30 st x 40 nld = 10 x 10 cm, breinaaldendikte 2,5-3,0

schoenmaat
op te zetten steken
hielbreedte in steken

hakhoogte in rijen (variant b)

Verdeling haksteken (var. a)/
kapjes (var. b)

steekvermeerdering beide 
zijden (var. B)(variant b)
voetlengte in de hiel tot teen 
in cm

minderen voor de bandteen naar de 1e ronde afname
in de 4e ronde
in elke 3e ronde
in elke 2e ronde
in elke ronde
voetlengte in cm

6-voudige - stekenproef: 22 S x 30 R = 10 x 10 cm, naalddikte 3,0 - 4,0

schoenmaat
op te zetten steken
hielbreedte in steken

hakhoogte in rijen (variant b)

Verdeling haksteken (var. a)/
kapjes (var. b)

steekvermeerdering beide 
zijden (var. B)(variant b)
voetlengte in de hiel tot teen 
in cm

Minderen voor de teen van de sok naar de 1e ronde afname
in elke 3e ronde
in elke 2e ronde
in elke ronde
voetlengte in cm
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Boord en schacht (voorbeeld maat 42/43)

Hak met verkorte rijen

Hak met basishiel en spie

Hak met 2 varianten:

Bandpatroon:

Zet het opgegeven aantal steken op (zie tabel: 64 steken) voor de gewenste 
grootte, en verdeel ze gelijkmatig over de 4 naalden (per naald 16 steken). 
Werk in ronden, het begin van de ronde is het achterste midden van de sok.

De hiel wordt de steken van de 1e en 4e naald (32 steken) in tricotsteek in rijen 
gebreid.
1e rij: Alle Steken recht breien, draaien.
2e rij: Eerste steek als dubbele steek werken: Draad voor het werk leggen, van 
rechts in de steek insteken, daarna de steek met de draad afhalen en de draad 
stevig naar achter trekken, de steek ligt dan dubbel op de naald. Nu de overige 
steken averecht afbreien, draaien.

3e rij: Eerste steek als dubbele steek werken, de overige steken tot de dubbele 
steek recht breien, draaien (de dubbele steken blijven ongebreid).

4e rij: Eerste steek als dubbele steek breien, overige steken tot de dubbele 
steek averecht breien, draaien. 3e en 4e rij steeds herhalen, tot de eerste en 
laatste steek van het middelste derde deel, de haksteken als dubbele steken 
werken zijn (aan de zijkanten (1/3 en 3/3) steeds 12 dubbele steken, in het 
midden 8 enkele steken). Nu 2 ronden over de steken van alle 4 de naalden 
werken, daarbij de dubbele steken samen nemen, als een steek minderen. In de 
2e ronde tot het einde van de 3e naald breien. 

Daarna weer in rijen over de 1e en 4e naald breien (32 steken).

1e rij: De steken van de naastgelegen derden delen (zie tabel: 11 steken) en de 
steken van het middelste derde deel van de haksteken (zie tabel: 10 steken) 
recht breien, draaien.

De hielwand over de steken van de 4e en 1e naald (32 steken) in rijen tricots-
teek (heenrij rechte steken, terugrij averechte steken) breien. 
Neem hierbij de steken op de naald en brei de 2e en 3e steek, alsook de twee-
na-laatste en drie-na-laatste steek elke rij steeds recht af (= ribbelsteek). 
De steken van de 2e en 3e naald blijven onbewerkt. Het vereiste aantal rijen is 
te vinden in de tabel (30 rijen).
Vervolgens worden de steken voor de basishiel in 3 delen gedeeld (zie tabel). 
In ons voorbeeld steeds de 11 buitenste steken en 10 steken in het midden voor 
de basishiel. 

In de volgende heenrij de 11 buitenste steken en 9 hielsteken recht breien. 
* De laatste hielsteek zoals bij recht breien van de naald afhalen, de 1e steek 
van het linker buitendeel recht breien, de afgehaalde hielsteek erover trekken 
en draaien. Nu de 1e hielsteek averecht afhalen (draad voor de steek) en alle 
steken tot de laatste hielsteek averecht breien. Deze laatste steek nu met de 
volgende steek van het buitendeel averecht samen breien en draaien. Nu de 1e 
hielsteek recht afhalen en alle hielsteken tot de laatste steek recht breien. 
Vanaf de * steeds herhalen tot alle steken van de zijde gebruikt zijn en alleen 
nog de hielsteken over zijn (10 steken). 

Nu verder recht breien in ronden, het ronde begin ligt in het midden van de 
hielsteken. 

2e rij: 1e steek als dubbele steek werken, overige steken, tot inclusief de laatste 
steek van het middelste derde deel, averecht breien, draaien.

3e rij: 1e steek als dubbele steek werken, alle steken tot de dubbele steek recht 
breien, deze als een steek recht minderen, dan de volgende steek van de aan de 
zijkanten liggende derde delen recht breien, draaien.

4e rij: 1e steek als een dubbele steek werken, alle steken tot de dubbele steek 
averecht breien, deze als een steek averecht minderen, dan de volgende steek 
van de aan de zijkanten liggende derde delen averecht breien, draaien.

3e en 4e rij steeds herhalen, tot alle steken van de aan de zijkanten liggende 
derde delen geminderd zijn.
Daarna weer in ronden werken tot het begin van teen.

1 steek recht, 1 steek averecht of
2 steken recht, 2 steken averecht afwisselend breien.
schacht: rechte steken 
brei in totaal ca. 20 cm.
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1e naald: De helft van de hielsteken (5 steken) + het aantal aangegeven steken 
(zie tabel: 16 steken) uit de rand aan de zijkant van de hak opnemen. 

2e + 3e naald: Steken recht breien. 4e naald: Aangegeven aantal steken van de 
zijdelingse rand van de hak openlaten (16 steken) + 2e helft van de hielsteken. 
Daarna bij het inzetstuk als volgt werken: 

Op de 1e en 4e naald bevinden zich nu meer steken dan op de 2e en 3e naald. 
Deze extra steken worden voor de hiel weer geminderd. 
Hierbij in de derde ronde op de 1e naald de tweede en derde laatste steek 
recht samen breien, de laatste steek juist recht breien.

Bij de 4e naald de 1e steek recht breien, de 2e steek recht afhalen, de 3e steek 
recht breien en de afgehaalde steek erover trekken.
Herhaal deze afnames in elke 3e ronde, tot op alle 4 naalden evenveel steken 
aanwezig zijn.

Vanaf de in de tabel aangegeven voetlengte de teen beginnen. Hierbij bij de 1e 
en 3e naald steeds de twee- en drie-na-laatste steek recht samen breien en bij 
de 2e en 4e naald steeds de 1e steek recht breien, 2e steek recht afhalen, 3e 
steek recht breien en de afgehaalde steek erover trekken. Herhaal de minde-
ringen volgens de tabel. De overgebleven steken met dubbele draad stevig 
aantrekken en afhechten.

Voet- en teenpunt


