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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.

Tijdens onze zomervakantie op Vlieland ging ik aan de slag met deze sokken. Na een prachtige middag in het 
natuurgebied de Vliehors breide ik ’s avonds de eerste steken van deze sokken. Ik maakte de sokken enkel hoog zodat ze 
perfect passen in een laag laarsje.

Benodigdheden
Durable Soqs, 75% wol, 25% polyamide, 50gr/210m, art. 010.75
 - Kleur A: 225 Vintage Pink
 - Kleur B: 2145 Golden Olive
 - Kleur C:   415 Chateau Grey
 - Kleur D: 2234 Marble 
Breinaald: rondbreinaald 2,25mm - 100cm kabel 
Stopnaald 

Gebruikte steken
R recht 
AV averecht
RSBR recht samen breien
ASBR averecht samen breien
AAB haal 1 steek recht af, haal de volgende steek recht af, zet beide steken terug op de linkernaald,  
             brei beide steken door de achterste lus samen

Werkbeschrijving (zie pagina drie voor instructiefoto’s)
Het patroon is geschreven voor een medium maat voet 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. Het patroon is geschreven voor ‘magic loop’ 
breien. Uiteraard kun je dit eenvoudig aanpassen als je op 4 sokken naalden wilt breien. 

Boord: 
Zet 64 steken op met kleur A en sluit in het rond. 
Toer 1: 3r, 1av. Herhaal dit tot het eind van de toer.
Toer 2-10: herhaal toer 1. Knip de draad door. 

Beenstuk:
Toer 11-27: zie de teltekening hieronder. Herhaal het gedeelte tussen de rode lijnen 
tot het einde van elke toer. 

Hiel: 
Brei nu verder met kleur A. Je breit de hiel over de helft van je aantal steken.  
In dit geval 32.

Toer 1: Brei alle steken recht, keer je werk 
Toer 2: 3r, 25av, 3r, keer je werk
Herhaal toer 1 en 2 nog eens 13 keer. 
Brei nu nog 1 keer toer 1. 

Je hebt nu een rechthoekig stuk gebreid (foto 1).

Brei nu als volgt verder:
- 18av, 2ASBR, 1 av, keer je werk
- 1 recht afhalen, 5r, 2AAB, 1r, keer je werk
- 1 av afhalen, av tot 1 steek voor het gaatje, 2ASBR, 1av, keer je werk
- 1 recht afhalen, r tot 1 steek voor het gaatje, 2AAB, 1 recht, keer je werk

Brei zo door tot dat je alle steken hebt gehad. Eindig met een toer door alle steken recht te breien (foto 2).
Knip de draad door en ga verder met kleur C. 
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Voet:
We hebben de hak nu helemaal gebreid en gaan steken opnemen aan de zijkanten. 
Neem aan de zijkant van de hak 15 steken op (foto 3), brei nu de 32 steken voor de bovenkant van de voet (foto 4) en 
neem daarna 15 steken op aan de andere zijkant van de hak. Brei nu alle steken recht totdat je aan de zijkant bent 
uitgekomen. 

Zorg ervoor dat je de steken voor de beide zijkanten en die van de hak op 1 naald hebt staan en de steken (32 stuks) voor 
de bovenkant van de voet op de andere naald. De naald met de steken voor de bovenkant noemen we nu naald 1 en de 
naald met de steken van de hak noemen we naald 2 (foto 5). 

We gaan nu gelijkmatig de steken minderen zodat we weer uitkomen bij het oorspronkelijke aantal. 
Doe dit als volgt: 
Toer 1: 
Naald 1: alle steken recht 
Naald 2: 2AAB, alle steken recht tot 2 steken voor het eind, 2RSBR. 
Toer 2: 
Naald 1 en 2 alle steken recht.

Herhaal toer 1 en 2 totdat je op beide naalden weer 32 steken hebt staan. Knip nu de draad door en ga verder met kleur D. 

Brei vanaf nu alle steken recht totdat je 4,5 cm verwijderd bent voor het eind van je benodigde voetlengte. Knip de draad 
door en ga verder met kleur B.

Teen:
Toer 1: 
Naald 1: 1r, 2AAB, recht tot de laatste 3 steken voor het eind van de bovenste naald, 2RSBR, 1r
Naald 2: 1r, 2AAB, r tot de laatste 3 steken tot het eind van onderste naald, 2RSBR, 1r.
Toer 2: naald 1 en 2 alle steken recht

Herhaal deze 2 toeren totdat je 40 steken op de naald hebt staan (20 op elke naald). 

Herhaal toer 1 nog eens 5 keer. Je hebt nu 20 steken op de naald staan (10 op elke naald).

Maas de steken nu samen met de onzichtbare naad (kitchener stich). 
Tip: op Youtube staan diverse filmpjes met uitleg van de kitchener stitch. 

Brei op dezelfde manier sok nummer 2.

Werk alle losse draden netjes weg, leg je sokken en kwartiertje in lauw warm water en laat ze liggend drogen. 

Veel draagplezier!! 
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