Esthers babysokjes in mini-pauwenveren patroon

Garen:
4 draads sokkenwol. In een effen kleur komt het patroontje het best tot zijn recht.
Boord:
Zet met TWEE naalden 2,5 mm 36 steken op en brei 6 toeren recht, waarbij in de laatste toer de
steken op 3 naalden gezet worden. Sluit het rondje en brei een rondje recht. Je hebt nu 3 naalden
met elk 12 steken
Beentje in het mini pauwenveer patroon:
ronde1: 2x (2 st av samenbreien), 4x (1recht, 1 omslag), 2x ( 2st av samen breien)
ronde 2 t/m 4: recht
Herhaal deze 4 rondes nog 5 keer.
Gaatjestoer:
Als je een lintje door het boordje wilt doen, kun je nu gaatjes breien als volgt:
1e ronde: 2 st recht samenbreien, 1 omslag, 1 recht. Dit voortdurend herhalen
3 toeren recht
Als je geen lintje wilt, brei je nog een keer het patroon van het beentje.
Bovenkant voet (over 1 naald met 12 steken):
Ga voor de 12 steken van de bovenvoet als volgt verder in pauwenveerpatroon.
1ste naald: 2x (2 st av samenbreien), 4x (1recht, 1 omslag), 2x ( 2st av samen breien). Keer het werk.
2e naald: averecht. Keer het werk.
3e naald: recht. Keer het werk.
4e naald: averecht. Keer het werk.
Herhaal deze 4 naalden nog 4 keer
Neem dan langs beide zijkanten van de bovenkant van de voet 9 steken op en verdeel de steken als
volgt over 4 naalden:
naald 1 (bovenvoet): 12 steken van de bovenkant met links en rechts een opgenomen steek (14
steken)
naald 2 (zijkant): de 8 resterende opgenomen steken + 5 bestaande steken (13 steken)
naald 3 (achter): de 7 resterende steken+ 7 steken van de volgende naald (14 steken)
naald 4 (zijkant): 5 resterende steken+ 8 opgenomen steken (13 steken)
Brei 8 rondjes recht over deze vier naalden.

Voetzool in envelopmodel:
Begin bij de tenen en brei de eerste 2 steken samen, waarbij je aan de achterkant insteekt. Brei de
naald uit tot op 2 steken. Deze laatste 2 steken R samenbreien (normaal insteken).
Zijkant recht breien.
Hiel als teen breien.
Zijkant recht breien
Dit herhalen tot er nog 2 steken over zijn aan hiel en teenzijde.
Sluiten:
Keer het werk binnenstebuiten.
Verdeel de 2 steken aan hiel en teenzijde over de naalden van de zijkanten (een li en een re)
Leg de naalden tegen elkaar.
Brei van beide naalden de eerste steek recht samen.
Brei van beide naalden de volgende steek recht samen.
Haal de op de rechternaald achterste steek over de voorste.
Brei dan de volgende steken van de linkernaalden recht samen en haal op de rechternaald de
achterste steek over de voorste.
Herhaal dit tot alle steken afgekant zijn, knip de draad af en haal hem door de laatste steek

Afwerking:
Sluit het boordje, werk de draadjes af, keer het sokje en haal eventueel een lintje door de gaatjestoer.
Brei het 2e sokje op dezelfde wijze.
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