GRATIS PATROON

Socken gebreid met
Schachenmayr Regia Stockholm Color 8-draads
5e t/m 8e toer: 2x de 3e en 4e toer breien.
9e en 10e toer: breien als de 1e en 2e toer.
11e toer: av. breien.
12e toer:  1 st. av., 1 patent-st., vanaf  her
halen.
13e t/m 16e toer: 2x de 11e en 12e toer breien.
De 1e t/m 16e toer steeds herhalen.
Stekenproef: in het fantasiemotief [niet op
gerekt gemeten]: 18 st. en 33 nld./toeren = 10 x
10 cm; in tricotsteek: 20 st. en 28 nld./toeren =
10 x 10 cm.

Materiaal: Schachenmayr Regia Stockholm
Color 8-draads, 150 g (1 bol) sandhamn color
nr. 08992.
Van Milward: 5 korte breinaalden zonder knop
nr. 4-5.
Boordpatroon:  1 st. gedraaid re., 1 st. av.,
vanaf  herhalen.
Tricotsteek: in toeren elke toer re. breien resp.
in heeng. nld. re., in terugg. nld. av. breien.
Fantasiemotief met patentsteken: even steken
aantal.
1e en 2e toer: re. breien.
3e toer: av. breien.
4e toer:  1 patent-st. [1 nld. dieper in de st. van
de vorige toer insteken en de st. re. breien], 1 st.
av., vanaf  herhalen.

Afkortingen
av.		
heeng. nld.
nld.		

= averecht
= heengaande naald(en)
= naald(en)

Tip: de sokken kunnen ook in andere maten gebreid worden volgens deze beschrijving en de
gegevens in de tabel op pagina 4.

re. 		
st. 		
terugg. nld.
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WERKWIJZE
Verdeeld over 4 nld. zonder knop 44 st. opzetten
[= 11 st. per nld.] en de toer sluiten. Voor de
schacht eerst 3 cm in boordpatroon breien en
daarna 40 toeren [= ca. 12 cm] in het fantasie
motief.
Aansluitend in de volgende 4 toeren over de st.
van de 1e en de 4e nld. in tricotsteek en over de
st. van de 2e en de 3e nld. in het fantasiemotief
breien.
Nu de voet met boemeranghak breien als beschreven bij “Sokken breien – stap voor stap”.
De boemeranghak met heeng. en terugg. nld.
in tricotsteek breien over de 22 st. van de 1e en
de 4e nld., de st. van de 2e en de 3e nld. liggen
stil. Hierbij na de 1e helft van de hak 2 toeren
over alle st. breien - over de st. van de 1e en 4e
nld. in tricotsteek en over de st. van de 2e en 3e
nld. in het fantasiemotief.
Na de hak voor de voet weer in toeren verder
werken - over de st. van de 1e en 4e nld. in tricotsteek en over de st. van de 2e en 3e nld. in het
fantasiemotief.
Op 20,5 cm voetlengte de teen in tricotsteek
breien als beschreven.
Totale voetlengte ca. 25 cm.
De 2e sok hetzelfde breien.

