WERKBESCHRIJVING - Dokter Sokken				
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In deze tijd van het jaar waarin het zo koud is buiten, is er niets fijners dan het dragen van wollen sokken. Ik hou ervan
om mijn winter laarzen (Dr. Martens Boots, vandaar de naam ;-)) te combineren met zelfgebreide wollen sokken om m’n
voeten warm te houden. Om er niet te stoer uit te zien ontwierp ik deze sokken met een iets wat romantisch boordje. Een
subtiele ruche aan de bovenste rand die net boven de boots uitkomen. Dit boordje heb ik gecombineerd met een simpel
recht/averecht patroon op de rest van de sok. Als je naar het modebeeld kijkt zag je afgelopen zomer al heel wat ruches
voorbij komen. Ook deze winter zie je ze op truien, bloesjes en jurken. Bijvoorbeeld in de kraag of aan de mouwen. Met
deze sokken aan je voeten loop jij er dus niet alleen warm maar ook nog eens heel trendy bij!
Benodigdheden
Durable Soqs, art. 010.75 kleur 321 Navy (2 bollen)
Rondbreinaald 2,25 mm met 100 cm kabel
Stopnaald
Gebruikte steken en afkortingen
R		
recht
AV		
averecht
S		
steek / steken
AV AFH		
averecht afhalen
GV		
garen voor je werk
GA		
garen achter je werk
M1		
neen met de linkernaald het draadje tussen de steken op vanaf de voorkant.
		
Brei R door achter in te steken.
MDS		
maak een dubbele steek; haal de steek averecht af met de draad voor je werk.
		
Breng de draad over de naald naar achteren waarbij de afgehaalde steek een dubbele steek wordt.
DS		
dubbele steek
OMSL		
omslag
Patrooninformatie
• Het patroon is geschreven voor een medium maat voet (64 steken) maar is eenvoudig aan te passen naar een smalle of
bredere voet. Mocht je hem willen aanpassen zet dan een meerderheid van 4 steken op.
• Deze sok wordt gebreid via de magicloop methode. Alle steken op naald 1 zijn voor de bovenkant van de voet en alle
steken op naald 2 zijn voor de onderkant. Uiteraard is het aan te passen naar breien op sokkennaalden (zonder punt).
Naald 1 is dan naald 1 en 2 en naald 2 is dan naalden 3 en 4.
Werkbeschrijving
Teen
Zet 20 steken op via de Turkish Cast-on. Via deze link ga je naar de video tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=11joAzBe-5M
Toer 1: alle steken R.
Toer 2: 2R, M1, R tot laatste 2 S, M1, 2R.
Toer 3: alle steken R.
Herhaal toer 2 en 3 totdat je het gewenste aantal hebt bereikt (gangbaar is 60/64 of 68 steken).
Voet (zie ook de teltekening)
Toer 1-2: alle steken R
Toer 3: 1r, 1 av. Herhaal dit tot aan het eind van de 1e naald. Dit is namelijk de bovenkant van de voet. Brei alle steken op
naald 2 R. Dit is de onderkant van de voet.
Toer 4-5: alle steken R
Herhaal toer 3-5 tot ca 5,5 cm minder dan je totale voetlengte.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld
voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Hak
Brei eerst, volgens het patroon (teltekening), de steken op naald 1 voor de bovenkant voet. Vanaf hier brei je
onderstaande stappen alleen op de steken op naald 2. Je breit deze steken heen en weer.

2

Toer 1: (GK): alle steken R
Toer 2: (VK): GV, 1 S AV AFH, MDS, alle steken AV tot het eind van de toer
Toer 3: (GK): GV, 1 S AV AFH, MDS, alle steken R totdat je de DS bereikt
Toer 4: (VK): GV, 1 S AV AFH, MDS, alle steken AV totdat je de DS bereikt
Herhaal toer 3 en 4 totdat je nog 10 S tussen de DS hebt staan.
Toer 1: (GK): GA, 1S AV AFH, brei R tot aan de DS, brei deze DS als een normale steek. Keer je werk.
Toer 2: (VK): GV, 1 S AV AFH, AV tot aan de DS, brei deze DS AV als een normale steek. Keer je werk.
Toer 3: (GK): GA, 1 S AV AFH, brei R tot aan de DS, brei deze DS als een normale steek. Keer je werk.
Herhaal toer 2 en 4 totdat je alle DS hebt gebreid.
Been
Brei vanaf hier weer verder in het rond. Brei ook verder in patroon (teltekening) maar brei nu het patroon niet alleen op
naald 1 maar ook op naald 2. Brei het been tot een hoogte van 8,5 cm vanaf de hak. Eindig met toer 4 van het telpatroon.
Ruche boord
Toer 1-4: *1R, 3 AV*, herhaal dit tot het eind van de toer
Toer 5: *(1R, OMSL, 1R, OMSL, 1R in dezelfde steek), 3 AV*, herhaal dit tot het eind van de toer
Toer 6- 10: *5R, 3AV*, herhaal tot het eind van de toer
Kant daarna af met de boordsteek. Dat wil zeggen 1R, 1AV. Op deze manier wordt de afkantrand niet te strak gebreid.
Herhaal bovenstaande voor de tweede sok. Werk alle losse draden weg. Veel draagplezier!
Teltekening

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld
voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

