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Breien

Gemiddeld

Kalamas 
Sokken
Design:  REGIA Designteam
  eerste publicatie: juli 2010

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      
       Ravelry. Zoek het beste via het modelnummer. 

TipTip

steek en over de s van de 2e en 3e nld. in het basismotief 
breien. Op 14/20 cm voetlengte 1 toer re. breien en daarna 
de teen in tricotsteek als beschreven breien.
Totale voetlengte: 18/25 cm. De 2e sok hetzelfde breien.

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

GROOTTE
28/29, 38/39 - Voor andere maten zie tabel op pagina 3
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.

MATERIAAL
REGIA 4-draads, bolletje van 100 g 
kl. 06629 (ocean), 1 bolletje
breinld zonder knop 2,00 - 3,00 mm

BASISTECHNIEKEN
Tricotsteek: heeng. nld. re., terugg. nld. av. breien; in toe-
ren alle s recht breien. 
Boordpatroon: afwisselend 1 s re., 1 s av. breien.

Basismotief: het ribbelmotief met ajourlijnen in toeren 
breien volgens de betre� ende teltekening. Elke toer is 
getekend. Het rapport in elke toer 4 x breien.
De 1e t/m 16e toer steeds herhalen.

PROEFLAPJE
in het basismotief (in de breedte licht opgerekt gemeten) 
en in tricotsteek: 30 s en 42 toeren/nld. = 10 x 10 cm.
Als het proefl apje afwijkt, met dunnere of dikkere naalden 
werken.

INSTRUCTIES
Voor de schacht verdeeld over 4 nld. zonder knop 52/60 s 
opzetten (= elk 13/15 s per nld.). De toer sluiten, eerst 3 
toeren in tricotsteek en dan 2 cm in boordpatroon breien. 
Aansluitend verder werken in het basismotief volgens de 
betre� ende teltekening. In de hoogte 32/48 toeren breien 
(= 7,5/11,5 cm). Daarna nog 4 toeren verder breien, hierbij 
over de 26/30 s van de 1e en de 4e nld. in tricotsteek en 
over de 26/30 s van de 2e en 3e nld. in het basismotief 
werken. Nu de voet breien volgens de uitleg ‘Techniek van 
het sokken breien R0333´. De boemeranghak over de s 
van de 1e en de 4e nld. in heeng. en terugg. nld. in tricot-
steek breien. Hierbij na de 1e helft van de hak 2 toeren over 
alle s breien; over de s van de 1e en de 4e nld. in tricotsteek 
en over de s van de 2e en de 3e nld. in het basismotief. 
Na de hak verder over de s van de 1e en de 4e nld. in tricot-
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= 1 s re.
= 1 s av.
= 1 omslag
= 2 s re. samenbreien
=  1 overhaling: 1 s re. afhalen, 1 s re. breien en 

de afgehaalde s overhalen
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BREISCHEMA VOOR MAAT 
28/29 EN 30/31

UITLEG TEKENTJES

rapport = 13 s rapport = 14 s rapport = 15 s

BREISCHEMA VOOR MAAT 
32/33 EN 34/35

BREISCHEMA VOOR MAAT 
36/37 EN 38/39

-





maat 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39

totale voetlengte (cm) 18 19,5 21 22 23,5 25

opzet, total aantal steken 52 52 56 56 60 60

aantal steken per naald 13 13 14 14 15 15

hak, breedte (s) 26 26 28 28 30 30

verdeling boemeranghak (s) 8/10/8 8/10/8 9/10/9 9/10/9 10/10/10 10/10/10

voetlengte tot begin teen (cm) 14 15,5 17 18 18,5 20

minderingen voor de teen na de 1e toer met minderingen

in de 4e toer - - - - 1x 1x

in elke 3e toer 2x 2x 2x 2x 2x 2x

in elke 2e toer 3x 3x 3x 3x 3x 3x

in elke toer 5x 5x 6x 6x 6x 6x

MAATTABEL FOR KALAMAS SOCKEN 


