Pomatomus

Patroon copyright 2005 Cookie A.
Dit patroon staat op internet in het zomernummer 2006 van het vrije breimagazine Knitty.com en is met
toestemming van de ontwerpster Cookie A. vertaald door Jo An van Wolhalla.

De sok op foto 1 is gebreid met naald 3 en Opal Acapulco 1301. Foto 2 is Opal Petticoat met naald 2,5.
Deze sok heeft een 12steken/22toeren patroon met subtiele omslagen en gedraaide steken. Hierdoor ontstaat een
luchtig patroon met diepte. De sok past een normale maat 38 tot 42, afhankelijk van de naalddikte en het garen.
Het patroon gaat uit van standaard sokkengaren. Voor 38-40 neemt u naald 2,5 en voor maat 41-42 naald 3.
Voor de duidelijkheid heeft de vertaler de Engelse aanduidingen/afkortingen aangehouden.
Boord:
Zet 72 op en verdeel ze gelijkmatig over 3 naalden. Brei in het rond als volgt:
Ronde 1: [1 P, K1 tbl] tot einde.
Herhaal deze ronde 9x. Totaal 10 rondes.
Been:
Ronde 1: [YO, k2tog, (p1, k1 tbl) 5x] tot eind van de ronde. Het geheel wordt op elke naald 2x herhaald.
Brei dan de rondes 2-22 van Chart A.
*Arrangeer de steken opnieuw als volgt: zet de eerste steek van naald 1 op naald 3 door hem door de achterste lus
te breien. Zet de 1e steek van naald 2 op naald 1. Zet de 1e steek van naald 3 op naald 2.
Brei de rondes 1-22 van Chart A.
Herhaal vanaf * nog 1 of 2 keer.

Vertaling van Key to Charts:
K tbl
= brei recht in achterste lus (verdraaid recht)
P
= averecht
YO
= omslag
K2tog tbl
= 2 steken recht samen breien door achterste lus
Sl 2
= Zet 2 afgehaalde steken terug op de linker naald. Brei 3 st. recht
samen door achterste lus.
SSK
= haal 1 steek af, haal de 2e steek af, zet de steken terug op de linker naald
en brei ze recht samen.
Hiel:
Verdeel de steken opnieuw over de naalden als volgt:
e
Zet de 1 steek van naald 1 op naald 3 door deze in de achterlus recht te breien.
Zet de eerste 13 steken van naald 2 naar naald 1.
Zet de overblijvende steken van naald 2 naar naald 3.
U heeft nu 2 naalden met elk 36 steken.
De hielflap wordt heen en terug gebreid over de steken van naald 1.
1e toer: [GK]: 2 recht samen breien, [1averecht, 1 recht door achterste lus) tot eind.
2e toer: [VK]: 1 afhalen, [1recht, 1 averecht door achterste lus] tot eind.
3e toer: [GK]: 1 afhalen, [1 av, 1 recht door achterste lus] tot eind.
4e toer: [VK]: 1 afhalen, [1 recht, 1 averecht door achterste lus] tot eind.
Herhaal toer 3 en 4 nog 12 keer. Totaal 28 toeren.
Keer de hiel:
1e toer: [GK]: 1 afhalen, 19 recht, ssk, 1 recht, keer.
2e toer: [VK]: 1 afhalen, 6 av, 2 av. samen breien, 1 av, keer.
3e toer: [GK]: 1 afhalen, 7 recht, ssk, 1 recht, keer.
4e toer: [VK]: 1 afhalen, 8 av, 2 av. samen breien, 1 av, keer.
5e toer: [GK]: 1 afhalen, 9 recht, ssk, 1 recht, keer.
6e toer: [VK]: 1 afhalen, 10 av, 2 av. samen breien, 1 av. keer.
Ga zo verder tot alle steken gebreid zijn. Er zijn nog 21 steken over.

linkerkant

herhaal 2x

rechterkant

Spie:
De Spie wordt met 5 naalden gebreid.
Brei 21 steken recht. Dit is naald 1.
Neem langs de zijkant van de heelflap 15 steken op. Neem nog 1 steek op tussen de flap en de steken van de
wreef. Dit is naald 2.
Brei met een 3e naald over de volgende steken als volgt: [omslag, 2 samen breien in achterste lus, (1av, 1 recht
door achterste lus) 5x] 3x. Dit is naald 3.

Neem met een 4e naald tussen de wreef en de hielflap 1 steek op en neem daarna langs de zijkant van de heelflap
nog eens 15 steken op. Dit is naald 4.
Nld. 1 – 21 steken // nld. 2 – 16 steken // nld. 3 – 36 steken // nld. 4 – 16 steken.
Totaal 89 steken.
Volgende ronde:
naald 1: recht // naald 2: verdraaid recht // naald 3: toer 2 van chart B // naald 4: verdraaid recht.
Volgende ronde:
naald 1: recht // naald 2: recht tot laatste 2 steken, 2 recht samen breien // naald 3: toer 3 van chart B //
naald 4: ssk, recht tot einde.
Volgende ronde:
naald 1: recht // naald 2: recht tot laatste 2 steken, 2 recht samen breien // naald 3: volgende toer van chart B //
naald 4: ssk, recht tot einde.
Volgende ronde:
naald 1: recht // naald 2: recht // naald 3: volgende toer van chart B // naald 4: recht.
Herhaal de laatste twee rondes tot er nog 6 steken over zijn op naald 2 en 4.
Volgende ronde:
naald 1: recht // naald 2: recht tot laatste 2 steken, 2 recht samen breien // naald 3: volgende toer van chart B //
naald 4: recht en brei daarna de eerste 10 steken van naald 1 op deze naald erbij.

Voet:
Brei de overgebleven 11 steken van naald 1 en de 5 steken van naald 2 op 1 naald. Dit is naald 3.
Brei de steken van de volgende naald in patroon. Dit is naald 1.
Brei de resterende steken. Dit is naald 2.
Brei alle steken van de (nieuwe) naald 3. U bent nu aan begin van een nieuwe ronde.
Naald 1: 36 steken (37 in toer 17-22 van chart B).
Naald 2 en 3: 16 steken.
Totaal 68 steken.
Brei naald 1 verder in patroon volgens chart B. Brei naald 2 en 3 in tricotsteek. Brei tot de voetlengte ongeveer 5
cm korter is dan de gewenste lengte.
Teen:
Brei een ronde zoals voorheen, maar sla alle omslagen over. U heeft 3 steken geminderd.
Volgende ronde: brei als voorheen, maar minder 1 steek op de bovenvoet. U heeft 64 steken.
Volgende ronde: recht.
Volgende ronde:
Naald 1: 1 recht, ssk, recht tot laatste 3 steken, 2 recht samen breien, 1 recht // naald 2: 1 recht, ssk, recht tot eind
// naald 3: recht tot laatste 3 steken, 2 recht samen breien, 1 recht.
Herhaal deze twee rondes tot er nog 12 steken over zijn. Maas deze dicht.
Over de ontwerpster
Cookie woont in California en is een gepassioneerd breister. Zij beheert in haar vrije tijde, samen met Kristi, een
weblog (http://www.knitanon.com/blog/) en maakt regelmatig patronen voor www.knitty.com

www.wolhalla.nl

