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MAAT
32/33 34/35 36/37 38/39 40/41
MATERIAAL
REGIA 4-draads, bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 210 m
kl 00540 (royal) 1 bolletje
kl 02080 (superweiß) 1 bolletje
Van de volgende kleuren heb je slechts weinig nodig:
kl 02041 (gelb)
kl 02054 (hochrot)
kl 02082 (blatt)
1 setje breinld zonder knop 2,5 - 3 mm
1 borduurnaald

Na 9 cm = 34 t/9 cm = 34 t/10 cm = 38 t/10 cm = 38 t/
11 cm = 42 t vanaf de boord in tricotsteek verder breien,
daarbij eerst 5 cm = 21 t in royal breien, dan met superweiß
verder breien.
Na 2 t na het witte deel in tricotsteek over de 28/28/30/30/32
s de 1e en 4e nld de boemeranghiel volgens de cursus
'Sokken met boemeranghiel zelf breien’. Indeling van de s
voor de boemeranghiel: 9-10-9/9-10-9/10-10-10/10-10-10/
10-12-10. s. Na 17 cm = 71 t/18 cm = 75 t/19 cm = 80 t/
20 cm = 84 t/21 cm = 88 t voor het voetdeel de punt met
bandjes volgens de cursus 'Sokken met boemerang-hiel
zelf breien'. De minderingen voor de punt na de 1e t met
minderingen als volgt herhalen: in de volgende 4e t
0/0/1/1/1 x, in elke 3e t 2/2/2/2/2 x, in elke 2e t 3/3/3/3/3 x,
in elke t 6/6/6/6/7 x.

BASISTECHNIEKEN

Boordpatroon:
1 s recht, 1 s av afwisselend breien.
Tricotsteek:
In heeng en terugg nld: heeng nld recht, terugg nld av s
breien.
In toeren: alle s recht breien.
Jacquardpatroon
Volgens telpatroon 1 in tricotsteek in Noorse techniek breien, daarbij de niet-gebruikte draad aan de achterkant losjes
meenemen. In de breedte het patroongedeelte (= pg) herhalen. In de hoogte de 1e - 4e nld herhalen.
Winterlandschap:
Volgens telpatroon 2 en 3 achteraf in maassteek over 1 s in
de breedte en hoogte borduren. De dennenbomen volgens telpatroon 2 en de huizen volgens telpatroon 3 over
13 s in de breedte en 17 nld in de hoogte.

AFWERKING
De resterende 8 s met de draad bijeentrekken. Draad
afknippen en instoppen.
Motief borduren - winterlandschap:
Rechtersok: bij de royal vlakken van de 1e - 17e t rondom 4
dennenbomen borduren, daarbij tussen de motieven
steeds 1/1/2/2/3 s niet borduren.
Linkersok: bij de royal vlakken van de 1e - 17e t rondom
4 huizen borduren, daarbij tussen de motieven steeds
1/1/2/2/3 s niet borduren.

PROEFLAPJE
Tricotsteek met nld 2,5 - 3 mm:
30 s en 42 nld/t = 10 x 10 cm.
Jacquardpatroon met nld 2,5 - 3 mm:
30 s en 38 nld/t = 10 x 10 cm.
Als het proeflapje afwijkt, met dunnere of dikkere naalden
werken.
INSTRUCTIES
56/56/60/60/64 s met royal opzetten, de s mooi verdeeld
over 4 nld verdelen en in het rond sluiten
(= 14/14/15/15/16 s per nld) en voor de boord 3,5 cm in
boordpatroon breien. Dan voor het beendeel in jacquardpatroon verder breien.
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TELPATROON VOOR DE SOKKEN MET WINTERLANDSCHAP

UITLEG TEKENTJES

TELPATROON 1

 = 1 s resp. 1 maassteek, royal
(kl 00540)
 = 1 s resp. 1 maassteek, superweiß
(kl 02080)
 = 1 maassteek met hochrot
(kl 02054)
 = 1 maassteek, gelb
(kl 02041)
 = 1 maassteek, blatt
(kl 06618)
1 hokje = 1 s in de breedte en hoogte

pg

4
3
2
1

TELPATROON 2
17

11

AFKORTINGEN
av
= averecht
heeng = heengaand
s
= steek (steken)
nld
= naald(n)
terugg = teruggaand
t
= toer(en)

1

TELPATROON 3
17

11

1

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’.

Tip

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.
#regiadesign
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