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Design: REGIA Designteam
eerste publicatie: augustus 1999

GROOTTE
26/27, 38/39
De gegevens voor de maten staan van klein naar groot in
verschillende kleuren achter elkaar, gescheiden door schuine
streepjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.
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MATERIAAL
REGIA 4-draads, bolletje van 50 g
kl. 02002 (kirsche),
1 bolletje
kl. 01968 (hellgrau),
1 bolletje
kl. 02740 (indigo),
1 bolletje
kl. 00522 (anthrazit meliert), 1 bolletje
breinld zonder knop 2,0 - 3,0 mm
1 borduurnaald
BASISTECHNIEKEN
Boordpatroon: afw. 1 s re., 1 s av.
Jacquardpatroon: elke t in tricotsteek volgens teltekening
breien, daarbij het rapport van 6 s steeds herhalen. De 1e
t/m 14e t steeds herhalen.
Stippelpatroon: telkens afw. 1 s in de aangrenzende kl.
(Hellgrau en Indigo resp. Hellgrau en Anthrazit meliert)
breien, de kl. in elke volgende t laten verspringen.
PROEFLAPJE
In jacquardpatroon: 30 s en 35 t = 10x10 cm.
Als het proeflapje afwijkt, met dunnere of dikkere naalden
werken.
INSTRUCTIES
48/60 s opzetten met Anthrazit meliert, 4 cm in boordpatroon en dan 33/47 t (= ca. 9,5/13,5 cm) in jacquardpatroon
breien. Hiel en voet volgens de "Techniek van het sokken
breien R0333" breien. De hiel en teen met Anthrazit meliert
breien. Voor de voet de s van de 2e en 3e nld. in jacquardpatroon breien, de s van de 1e en 4e nld. telkens in de aangrenzende kl. in stippelpatroon resp. unie breien. Beide
sokken op dezelfde manier breien.
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rapport
= 6 st
AFKORTINGEN
afw = afwisselend
av = averecht
kl. = kleur(s)
nld = naald(en)
re
= recht
s
= steek (steken)
t
= toer(en)

Tip
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 fijn, als je een link van het project
toevoegt en een inspiratiebron zijn voor alle
Ravelers.
#madewithregia

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze
beschrijving op onze website.
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