
Basispatroon sokken maat 36 t/m 45
 
Benodigde Materialen
- 2 bollen Durable Norwool Plus t/m maat 40/41, 
  daarna 3 bollen (artikelnr. 010.61)
- Breinaalden 3,0 mm

Boord en been:
Zet volgens de maattabel het benodigde aantal steken op en verdeel ze over 4 naalden. 
Sluit ze tot een rondje en brei met de 5e naald in het rond. Brei 20 rondes 2recht/2averecht. Brei het been verder in tricot of een rib van 
6 recht/2 averecht (zie foto) tot een totale hoogte van ca. 18-20 cm. 

Versterkte grote hiel (hielflap):
Brei de helft van het aantal hielsteken recht, stop en keer je werk (er blijven steken ongebreid op de naald staan). Schuif de tweede helft van het 
aantal hielsteken links op je naald en herverdeel de overgebleven steken op de overige twee naalden. Brei voor grote hiel over alle hielsteken heen 
en terug als volgt: 
Averechte toer: *1 averecht afhalen, 1 averecht*, herhaal van * tot * en eindig met 1 averecht. Keer het werk.
Rechte toer: 1 recht afh., recht tot de laatste steek, 1 averecht. Keer het werk.
Herhaal deze twee toeren tot de de toerhoogte van het matenoverzicht en eindig met een averechte toer.

Kleine hiel:
Brei recht over de helft van het aantal hielsteken (13, 14 of 15), nog 2 recht, linksvallende mindering (= haal 2 st. één voor één recht af.  Steek linker-
naald in de voorkant van deze steken en brei ze recht samen), 1 recht, keer.
1 av. afh., 5 av., 2 av. samenbreien, 1 av., keer.
1 r. afh., recht tot 1 st. voor het gaatje (waar de vorige toer is gekeerd), linksvallende mindering, 1 recht, keer.
1 av. afh., av. tot 1 st. voor het gaatje, 2av samen breien, 1 av. keer. 
Herhaal dit steeds tot alle steken zijn verwerkt. De laatste toer is recht.

Spie:
Neem langs de zijkant van de hielflap steken op (zie tabel). Brei de steken van de bovenvoet recht of in rib. Neem langs de andere kant van de 
hielflap steken op (zie tabel), brei de helft van het aantal overgebleven kleine hielsteken bij deze naald. Brei in de volgende ronde in de 1ste  naald 
de twee voorlaatste steken recht samen en in de 4e naald de tweede en derde steek als linksvallende mindering. Herhaal deze minderingen in elke 
2e ronde tot het oorspronkelijke aantal steken over is.

Voet en teen:
Brei recht (of rib voor de bovenvoet) tot de voetlengte van de tabel is bereikt. Minder dan voor de teen als volgt: In de 1e en 3e naald door de twee 
voorlaatste steken samen te breien en in de 2e en 4e naald door de tweede en derde steek als linksvallende mindering te breien. Herhaal deze 
minderingen nog 1x in de volgende 3e ronde, 4x in de daarna volgende 2e ronde en daarna in elke volgende ronde tot er nog 4 steken over zijn. Haal 
de draad door deze laatste steken en hecht af.

WERKBESCHRIJVING - Durable Norwool - Sokken

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Schoenmaat 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45

Opzetsteken 52 52 56 56 60

Aantal hielsteken 26 26 28 28 30

Aantal toeren hoogte hiel 24/25 24/25 26/27 26/27 28/29

Aantal steken opnemen 13 13 14 14 15

Voetlengte tot teen in cm 18,5 20 21 22 23

Minder na de 1e mindering in de 
eerstvolgende 3e ronde:

1x 1x 1x 1x 1x

daarna in elke 2e ronde: 4x 4x 4x 4x 4x

daarna in elke ronde: 5x 5x 6x 6x 7x

Totale voetlengte in cm 23,5 25 26,5 27,5 28,5



Basispatroon sokken maat 36 t/m 45
 
Benodigde Materialen
- 1 bol Durable Norwool Plus t/m maat 40/41, 
  daarna 2 bollen (artikelnr. 010.62)
- Breinaalden 4,0 mm

Boord en been:
Zet volgens de maattabel het benodigde aantal steken op en verdeel ze over 4 naalden. 
Sluit ze tot een rondje en brei met de 5e naald in het rond. Brei 15 rondes 2recht/2averecht. Brei het been verder in tricot tot een totale hoogte 
van ca. 18/19 cm. 

Versterkte grote hiel (hielflap):
Brei de helft van het aantal hielsteken recht, stop en keer je werk (er blijven steken ongebreid op de naald staan). Schuif de tweede helft van het 
aantal hielsteken links op je naald en herverdeel de overgebleven steken op de overige twee naalden. Brei voor grote hiel over alle hielsteken heen 
en terug als volgt: 
Averechte toer: *1 averecht afhalen, 1 averecht*, herhaal van * tot * en eindig met 1 averecht. Keer het werk.
Rechte toer: 1 recht afh., recht tot de laatste steek, 1 averecht. Keer het werk.
Herhaal deze twee toeren tot de de toerhoogte van het matenoverzicht en eindig met een averechte toer.

Kleine hiel:
Brei recht over de helft van het aantal hielsteken (10, 11 of 12), nog 2 recht, linksvallende mindering (= haal 2 st. één voor één recht af.  Steek linker-
naald in de voorkant van deze steken en brei ze recht samen), 1 recht, keer.
1 av. afh., 5 av., 2 av. samenbreien, 1 av., keer.
1 r. afh., recht tot 1 st. voor het gaatje (waar de vorige toer is gekeerd), linksvallende mindering, 1 recht, keer.
1 av. afh., av. tot 1 st. voor het gaatje, 2av samen breien, 1 av. keer. 
Herhaal dit steeds tot alle steken zijn verwerkt. De laatste toer is recht.

Spie:
Neem langs de zijkant van de hielflap steken op (zie tabel). Brei de steken van de bovenvoet recht. Neem langs de andere kant van de hielflap 
steken op (zie tabel), brei de helft van het aantal overgebleven kleine hielsteken bij deze naald. Brei in de volgende ronde in de 1ste  naald de twee 
voorlaatste steken recht samen en in de 4e naald de tweede en derde steek als linksvallende mindering. Herhaal deze minderingen in elke 2e 
ronde tot het oorspronkelijke aantal steken over is.

Voet en teen:
Brei recht tot de voetlengte van de tabel is bereikt. Minder dan voor de teen als volgt:
In de 1e en 3e naald door de twee voorlaatste steken samen te breien en in de 2e en 4e naald door de tweede en derde steek als linksvallende min-
dering te breien. Herhaal deze minderingen nog 1x in de volgende 3e ronde, 2x in de daarna volgende 2e ronde en daarna in elke volgende ronde tot 
er nog 8 steken over zijn. Haal de draad door deze laatste steken en hecht af.

WERKBESCHRIJVING - Norwool Plus - Sokken

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Schoenmaat 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45

Opzetsteken 40 40 44 44 48

Aantal hielsteken 20 20 22 22 24

Aantal toeren hoogte hiel 18/19 18/19 20/21 20/21 22/23

Aantal steken opnemen 9 9 10 10 11

Voetlengte tot teen in cm 19 20,5 21,5 22,5 23

Minder na de 1e mindering in de 
eerstvolgende 3e ronde:

1x 1x 1x 1x 1x

daarna in elke 2e ronde: 2x 2x 2x 2x 2x

daarna in elke ronde: tot 8 st. tot 8 st. tot 8 st. tot 8 st. tot 8 st.

Totale voetlengte in cm 23,5 25 26,5 27,5 28,5
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