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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.

Beetje retro, voorjaarskleuren en een lief hartje! Een perfect combi lijkt mij. 
Witte sokken met een gestreepte boord geven mij een retro sportsokken gevoel, maar het lieve hartje zorgt voor een 
schattige touch. Voor welk klein meisje ga jij deze sokken breien? Mijn nichtje is er in elk geval heel erg blij mee! 

Benodigdheden
Durable Soqs; 50 gram, 210 meter, 75% wol 25% polyamide, 1 bol van elke kleur 
- Kleur A: 268 Pastel Lilac
- Kleur B: 411 Mimosa
- Kleur C: 326 Ivory
- Kleur D: 420 Paradise Pink

Overige benodigdheden
Rondbreinaald 2,25 mm, (of 2,5 mm) met kabel 80 cm  
Stekenmarkeerder 
Stopnaald

Gebruikte steken
AV  averecht
AV AFH  averecht afhalen 
DS  dubbele steek 
GA  garen achter je werk
GK  goede kant
GV  garen voor je werk
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.
R  recht
S  steek / steken
VK  verkeerde kant

Maat
6-12 maand (1-3 jaar, 3-5 jaar)
Voetomtrek: 11 (13, 15) cm
Voetlengte: 10 (12,5, 15) cm

Patroon informatie 
Deze sokken 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
Zet met kleur A 40 (48, 56) steken op en sluit in het rond. Let erop dat de steken recht op de naald staan. 
Toer 1-8: *2R, 2AV*. Herhaal dit voor de hele toer. Knip de draad door.
Toer 9-16: met kleur B: *2R, 2AV*. Herhaal dit voor de hele toer. Knip de draad door. 

Been
Met kleur C: brei alle steken recht, totdat je een totale lengte hebt van 8 (9, 10) cm.
Laat de draad hangen.

Hak
Met kleur A: De verkorte toeren hiel, ook wel de boomerang hiel genaamd, wordt heen en weer gebreid. Je gebruikt 
alleen de 20 (24, 28) steken op naald 1. De 20 (24, 28) steken van naald 2 staan zogenaamd in de wacht. 
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Toer 1 (GK): alle steken R;
Toer 2 (VK): garen voor, 1av afhalen, MDS, AV tot aan het eind van de toer;
Toer 3 (GK): garen voor, 1av afhalen, MDS, R tot aan de DS;
Toer 4 (VK): garen voor, 1av afhalen, MDS, AV tot aan de DS;
Herhaal toeren 3 en 4 totdat je nog 6 (8, 10) steken tussen de dubbele steken hebt staan. 

Toer 1 (GK): brei de eerste DS alsof het een gewone steek is. Keer je werk;
Toer 2 (VK): garen voor, 1av afhalen, AV tot de volgende DS, AV alsof het een gewone steek is, keer je werk;
Toer 3 (GK): garen achter, 1av afhalen, R tot de volgende DS, R alsof het een gewone steek is, keer je werk;
Herhaal toeren 3 en 4 totdat je alle DS hebt gebreid en je weer 20 (24, 28) steken op je naald hebt staan. Eindig met een 
AV toer. Knip de draad met kleur A door. 

Voet
Met kleur C: Brei alle steken recht totdat de voet (inclusief hak) een lengte heeft van 8 (9,5, 11,5) cm.  Knip de draad door. 

Teen  
Met kleur B:

Toer 1: 
Naald 1: 1r, AAB, R tot de laatste 3 steken voor het eind, 2rsam, 1R;
Naald 2: 1r, AAB, R tot de laatste 3 steken voor het eind, 2rsam, 1R;

Toer 2: 
Naald 1 en 2: alle steken R;
Herhaal deze 2 toeren totdat je in totaal nog 24 (28) 32 steken op de naalden hebt staan.  
Herhaal nu toer 1 totdat je in totaal nog 8 (8, 12) steken op de naalden hebt staan. 

Maas de steken samen met de kitchener stitch. 

Afwerking
Werk alle losse draden weg. 

Met kleur D (ca. 70 cm draad) maas je een hartje, in het midden, op de buitenkant van de sok. Het hartje is in totaal 
8 steken hoog (zie telschema). Start bij de onderste punt op zo’n 2 cm boven de hak. Voor het gemak plaats je een 
stekenmarkeerder onder de steek waar je gaat starten. 

Maaststeek stap voor stap
Kom met de draad omhoog in de punt van te mazen steek. 
Steek nu van rechts naar links, langs de bovenkant achter het V-tje van de steek erboven (foto 1). 
Steek de naald terug naar de onderkant (punt van het V-tje). 
Zorg ervoor dat je de draad niet te strak aantrekt.  
Herhaal deze stappen voor het totale hartje. 

Brei op dezelfde manier de 2e sok.


