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de rechterhand de haaknld. vasthouden, dan een
breinld. nemen en de korte lossenketting achter
de breinld. met de linker middelvinger en duim
vasthouden, de werkdraad is om de linker wijsvinger en achter de breinld. Voor de 1e st. met de
haaknld. over de breinld. heen gaan en een lus
van de werkdraad halen en door de laatste losse
heen halen. De 1e st. staat nu op de breinld. en de
laatste losse blijft op de haaknld.
 De draad om de breinld. heen slaan, zodat deze
weer achter de breinld. ligt, dan weer een lus van
de werkdraad met de haaknld. halen en door de
laatste losse halen, er zijn nu 2 st. op de breinld.
Vanaf  herhalen totdat het gewenste aantal st.
op de breinld. staat.
Dan nog enkele lossen haken, de werkdraad afknippen en door de laatste losse halen. Let op:
niet te vast aantrekken, omdat de lossen later
weer uitgehaald moeten worden.
Een video (Engelstalig) over hoe u deze opzet
maakt, kunt u vinden op internet:
www.youtube.com/charlesgandyknits

Materiaal: Schachenmayr Regia Color
4-draads, 100 g meeuw color nr. 07200;
Schachenmayr Regia 4-draads, 50 g pruim nr.
02205. Bovendien voor de opzet een rest dun glad
garen.
Van Regia: 2 sets van 5 korte breinaalden zonder knop nr. 2-2,5, 1 Milward haaknaald nr. 3 en
1 maasnaald.
Wanneer beide sokken er identiek uit moeten
zien, moet u erop letten dat u bij beide sokken
bij het onderste deel van de schacht met hetzelfde kleurgedeelte van het garen begint.
Hiervoor de draad van de binnen- of de buiten
kant van de bol nemen, omdat de bollen bij de
productie verschillend gewikkeld kunnen zijn!
Gehaakte provisorische opzet: met een gladde,
extra draad een opzet van ca. 5 lossen haken. Met

Ribbelsteek: in heeng. en in terugg. nld. re.
breien.
Motief hakwand: het motief met afgehaalde st.
in heen- en teruggaande nld. breien over een
even aantal steken.
1e nld. [heeng.]:  1 st. av. afhalen met de
werkdraad achter de st., 1 st. re. breien, vanaf 
herhalen.
2e nld. [terugg.]: alle st. av. breien.
De 1e en 2e nld. steeds herhalen.
Overhaling (1 st. minderen): 1 st. re. afhalen
met de draad achter de st., 1 st. re. breien en de
afgehaalde st. overhalen.
Stekenproef: met nld. nr. 2-2,5 in tricotsteek:
32 st. en 45 nld./toeren; in ribbelsteek: 32 st. en
64 nld. = 10 x 10 cm.
WERKWIJZE
De schacht van elke sok bestaat uit 2 delen. Het
grootste deel wordt gevormd door 3 losse bandjes in meeuw color, die separaat gebreid worden
en met enkele toeren ertussen aan elkaar verbonden worden; het onderste deel van de scha-
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Maten: Kinderen - M en L resp. ca. 17,5 cm en
20,5 cm voetlengte.
Dames/heren - S, M en L resp. ca. 23,5 cm, ca.
27 cm en ca. 29 cm voetlengte.
De gegevens voor de verschillende maten staan
achter elkaar - van klein naar groot - aangegeven
met een schuin streepje ertussen. Staat er maar
één getal, dan geldt dit voor alle maten.

Tricotsteek: in heeng. nld. re., in terugg. nld.
av.; in toeren elke toer re. breien.
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opnemen uit de aansluitende rand van de hak en
hierbij de resterende 7 / 8 / 9 / 10 / 11 st. van deze
toer breien = elk 20 / 23 / 26 / 29 / 32 st. op de 1e en
4e nld. en elk 12 / 14 / 16 / 18 / 20 st. op de 2e en 3e
nld. = in totaal 64 / 74 / 84 / 94 / 104 st.
Tot aan het begin van de teen over alle st. in
tricotsteek verder breien. Hierbij voor de spie
als volgt minderen: in de volgende toer tot 3 st.
voor het einde van de 1e nld. breien, dan 2 st. re.
samenbreien en 1 st. re. breien, de st. van de
2e en 3e nld. breien, de 1e st. van de 4e nld. re.
breien en over de volgende 2 st. 1 overhaling
maken, dan de overige st. breien. Deze minderingen in elke 2e toer herhalen, totdat er op de 1e
en 4e nld. elk nog 12 / 14 / 16 / 18 / 20 st. staan
en er in totaal 48 / 56 / 64 / 72 / 80 st. zijn.
Op ca. 14 / 16,5 / 19 / 21,5 / 23 cm voetlengte de
teen met pruim in tricotsteek breien. Hierbij in
de 1e toer bij de 1e en de 3e nld. breien tot 3 st.
voor het einde, dan 2 st. re. samenbreien en 1 st.
re. breien; bij de 2e en 4e nld. telkens de 1e st. re.
breien en dan 1 overhaling maken, de overige st.
re. breien. Deze minderingen in elke 2e toer 6x /
6x / 7x / 8x / 9x en dan in elke toer nog 3x / 5x /
6x / 7x / 8x herhalen = 8 st. Een dubbele draad
door deze st. rijgen en ze vast bij elkaar trekken
of de st. aan elkaar mazen.
Nu voor de schacht met meeuw color 3 bandjes
breien. Voor elk bandje met de gehaakte provisorische opzet 11 / 13 / 15/ 17 / 17 st. opzetten.
In ribbelsteek breien beginnend met 1 heeng.
nld. en aan het einde van de 2e nld. de laatste 2 st.
re. samenbreien = 10 / 12 / 14 / 14 / 16 / 16 st. [Let
op: na het uithalen van de opzet zijn ook er in
totaal 10 / 12 / 14 / 16 / 16 st.].
Na 96 / 112 / 128 / 144 / 160 nld., na een terugg.
nld., de st. stilleggen en de draad afknippen.
De gehaakte provisorische opzet voorzichtig uithalen en de 10 / 12 / 14 / 16 / 16 st. op een extra
nld. nemen. Deze naald achter de st. van de laatste nld. leggen en wel zo dat bij beide nld. de av.
kant zichtbaar is. Nu de st. van beide nld. met
maassteken aan elkaar mazen; hierbij erop
letten dat de maassteken even groot zijn als de
breisteken.
Bij het 1e bandje uit een zijrand met pruim het
rolrandje breien. Hiervoor 48 / 56 / 64 / 72 / 80 st.
verdeeld over 4 nld. zonder knop breiend op
nemen en dan 10 toeren in tricotsteek breien.
Daarna alle st. afkanten, het randje rolt vanzelf op.
Uit de andere zijrand van het 1e bandje met
pruim 48 / 56 / 64 / 72 / 80 st. verdeeld over 4 nld.
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cht wordt direct aan de voet gebreid. Tot slot
worden beide delen van de schacht met elkaar
verbonden.
U begint met het breien van het onderste deel
van de schacht. Hiervoor met de gehaakte provisorische opzet en meeuw color, verdeeld
over 4 nld. zonder knop, 48 / 56 / 64 / 72 / 80 st.
opzetten [= 12 / 14 / 16 / 18 / 20 st. per nld.].
De toer sluiten en 6 toeren in tricotsteek breien.
Nu de voet breien beginnend bij de hak.
De hak met hakwand en kapje in heeng. en
terugg. nld. alleen over de 24 / 28 / 32 / 36 /
40 st. van de 1e en 4e nld. breien, de st. van de
2e en 3e nld. liggen stil.
De hakwand over de 24 / 28 / 32 / 36 / 40 st. in
heeng. en terugg. nld. in het motief voor de hakwand breien, hierbij in de laatste heeng. nld. alleen de 12 / 14 / 16 / 18 / 20 st. van de 4e nld.
breien.
Daarna het kapje met verkorte nld. in tricotsteek breien.
1e nld. [heeng.]: 2 st. van de 1e nld. re. breien,
over de volgende 2 st. 1 overhaling maken, 1 st.
re. breien, dan keren (de overige 7 / 9 / 11 / 13 /
15 st. van de heeng. nld. worden niet gebreid).
2e nld. (terugg.): 1 st. av. afhalen met de draad
voor de st., 5 st. av., 2 st. av. samenbreien, 1 st.
av., dan keren (de overige 7 / 9 / 11 / 13 / 15 st.
van de terugg. nld. worden niet gebreid).
3e nld.: 1 st. av. afhalen met de draad achter de
st., 6 st. re., 1 overhaling, 1 st. re., keren.
4e nld.: 1 st. av. afhalen met de draad voor de st.,
7 st. av., 2 st. av. samenbreien, 1 st. av., keren.
5e nld.: 1 st. av. afhalen met de draad achter de
st., dan re. breien tot 1 st. voor de stilgelegde st.,
met deze st. en de 1e van de stilgelegde st. 1 over
haling maken, 1 st. re., keren.
6e nld.: 1 st. av. afhalen met de draad voor de
st., av. breien tot 1 st. voor de stilgelegde st.,
deze st. en de 1e van de stilgelegde st. av. samen
breien, 1 st. av., keren.
De 5e en 6e nld. steeds herhalen, totdat alle stilgelegde st. aan beide zijkanten opgebruikt zijn.
De voorlaatste nld. eindigt met 2 st. re. samenbreien en de laatste nld. met 2 st. av. samen
breien = elk 7 / 8 / 9 / 10 / 11 st. op de 1e en op
de 4e nld.
Nu voor de voet de st. van de 1e nld. re. breien en
met deze nld. uit de aansluitende rand van de hak
13 / 15 / 17 / 19 / 21 st. breiend opnemen, de 24 / 28
/ 32 / 36 / 40 st. van de 2e en de 3e nld. re. breien,
met een nieuwe nld. 13 / 15 / 17 / 19 / 21 st. breiend
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Uit de andere zijrand van het 2e bandje met pruim
48 / 56 / 64 / 72 / 80 st. verdeeld over 4 nld. zonder
knop breiend opnemen, dan in tricotsteek 3 toeren
met pruim en 1 toer met meeuw color breien.
Daarna de st. stilleggen. Voor het verbinden van
het 2e bandje met het 3e bandje hetzelfde werken
als hierboven beschreven.
Tot slot uit de andere zijrand van het 3e bandje
met pruim 48 / 56 / 64 / 72 / 80 st. verdeeld over
4 nld. zonder knop breiend opnemen, dan in
tricotsteek 3 toeren met pruim en 1 toer met
meeuw color breien. Daarna de st. stilleggen. De
gehaakte provisorische opzet van het onderste
deel van de schacht voorzichtig uithalen en de
st. verdelen over 4 nld. zonder knop van de extra
set. Dan in tricotsteek 3 toeren met pruim en 1
toer met meeuw color breien en de delen van de
schacht als beschreven met elkaar verbinden.
De 2e sok hetzelfde breien.

zonder knop breiend opnemen, dan in tricotsteek 3 toeren met pruim en 1 toer met meeuw
color breien. Daarna de st. stilleggen.
Uit een zijrand van het 2e bandje met pruim 48 /
56 / 64 / 72 / 80 st. verdeeld over 4 nld. zonder
knop breiend opnemen, dan in tricotsteek 3 toeren met pruim en 1 toer met meeuw color breien.
Daarna de st. stilleggen.
Om 2 bandjes met elkaar te verbinden, het 2e
bandje zo over het 1e bandje heen trekken, dat
de achterzijdes van beide bandjes op elkaar
liggen en de nld. van beide bandjes achter elkaar
liggen. Nu met meeuw color 2 keer 1 st. van de
voorste nld. met 1 st. van de achterste nld. samenbreien en daarna voor het afkanten de 1e st.
over de 2e st. heen halen,  1 omslag op de rechter nld. nemen, 1 st. van de voorste nld. met 1 st.
van de achterste nld. re. samenbreien en voor
het afkanten de omslag én de st. ervoor over
deze st. heen halen, vanaf  herhalen totdat alle
st. afgekant zijn.

Maattabel voor de voet bij sokken gebreid met Schachenmayr Regia 4-draads.
Stekenproef: met nld. nr. 2-2,5 in tricotsteek: 32 st. en 45 nld./toeren = 10 x 10 cm.
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= heengaand
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Moeilijkheidsgraad
Heel simpel

Gemakkelijk
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= recht
= ste(e)k(en)
= teruggaand

Gemiddeld

Moeilijk
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Afkortingen
av.		
heeng. 		
nld.		

