Kousevoetjes
In de zomer is het lekker om in tennisschoenen, Portugese schoenen e.d. zogenaamde kousevoetjes te
dragen. U weet wel, die net-niet-helemaal-sokjes. Dit patroon is geschikt voor maat 38 tot ongeveer 40/41. U
heeft ongeveer 35 gram garen nodig, uitgaande van Opal sokkenwol Cotton of vergelijkbare garens. Tevens
heeft u heel dun (smock)elastiek nodig om door de bovenkant te rijgen. De voetjes worden gebreid op naalden
2,5. Eerst worden ze op twee naalden in heen en teruggaande naalden gebreid, later in het rond met 5
naalden.

Benodigdheden:
35 gram sokkenwol, liefst de versies met katoen.
Hiel
We beginnen met de hiel. Zet 30 steken op en brei 5 toeren recht. Ga verder in tricotsteek over de middelste
24 steken en brei de eerste en laatste 3 steken steeds recht. Brei de hiel totaal 30 toeren (15 ribbels) hoog.
Kleine hiel
Brei de kleine hiel over de indeling 10/10/10 steken.
Zie voor een beschrijving van de kleine hiel het basis sokkenpatroon.
Zijkant en zool
Neem aan weerskanten van de hiel 15 steken op (totaal nu 40 steken). Brei in tricot verder voor de zijkant en
de zool, maar brei de eerste en laatste 3 steken steeds recht (ribbels).
Na 24/26 toeren vanaf de hiel (circa 6,5 cm) gaan we aan weerszijden in elke heengaande naald als volgt
meerderen: brei 3 steken recht, meerder 1 steek door deze gedraaid uit de dwarslus te breien. Brei tot de
laatste 3 steken, meerder weer een steek en brei de laatste 3 steken recht.
Herhaal deze meerderingen in elke 2e toer tot er totaal 60 steken zijn.
Rond breien
Verdeel de steken daarna over 4 naalden en brei verder in het rond.
Brei in de 1e ronde de eerste 2 steken van de 1e naald en de laatste 2 steken van de 4e naald averecht.
Brei in de 3e ronde alleen de eerste steek van de 1e naald en de laatste steek van de 4e naald averecht.
Hierdoor wordt het biesje netjes gesloten bovenop de voet.
Brei verder tricot tot de gewenste lengte is bereikt. Dat zal rond de 20 cm zijn.
Teen
Zie voor een beschrijving het basis sokkenpatroon.
Afwerking
Rijg het heel dunne elastiek door de kantsteken en de opzetrand van de hiel.
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