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Breien

Gemiddeld

Ducale
sokken
Design:  REGIA Designteam
  eerste publicatie: augustus 1999

GROOTTE
38/39

MATERIAAL
REGIA PREMIUM Cashmere, bolletje van 100 g 
kl. 00025 (deep taupe), 1 bolletje
breinld zonder knop 2,0 - 3,0 mm
Hulpnld

BASISTECHNIEKEN
Boordpatroon: afw. 2 s re., 2 s av.
Basispatroon: in oneven t. volgens breischema breien, 
daarbij het rapport van 12 s steeds herhalen. In even t. de s 
breien zoals ze zich voordoen. De 1e t/m 16e t. steeds her-
halen.

PROEFLAPJE
Met nld. 2 - 3 in tricotsteek:  30 s en 42 nld./toeren = 10 x 10 cm.
Als het proefl apje afwijkt, met dunnere of dikkere naalden 
werken.

INSTRUCTIES
60 s opzetten en 2 cm in boordpatroon breien, daarna 64 t. 
(= ca. 15 cm) in basispatroon breien. Nu van elke nld. de 3 
eerste s overzetten op de eraan voorafgaande nld., daarna 
hiel en voet volgens de "Techniek van het sokken breien 
R0333" breien. Voor de voet de s van de 2e en 3e nld. in 
basispatroon en de s van de 1e en 4e nld. in tricotsteek breien.

AFKORTINGEN
afw = afwisselend
av = averecht
kl. = kleur(s)
nld = naald(en)
re = recht
s = steek (steken)
t = toer(en)

BREISCHEMA

UITLEG TEKENTJES
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= 1 s re.
= 1 s av.
=  2 s op een hulpnld. voor het werk nemen, 1 s av., 

dan de 2 s van de hulpnld. re. breien
=  1 s op een hulpnld. achter het werk nemen, 2 s 

re., dan de s van de hulpnld. av. breien

rapport = 12 s
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Een uitgebreide cursus ‘Techniek van het sokken 
breien’ vind je op schachenmayr.com en regia.de 
onder modelnr. R0333, de REGIA-maattabellen 
vind je onder het kopje ‘Tips & trucjes’.

       Onze beschrijvingen zijn ook beschikbaar via      
       Ravelry. Zoek het beste via het modelnummer. 
Wij vinden het fi jn, als je een link van het project 
toevoegt en een inspiratiebron zijn voor alle 
Ravelers.

#madewithregia

       Onze beschrijvingen zijn ook beschikbaar via      
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