Basispatroon Sokken
Zet 4x het aantal steken op dat in de maattabel staat aangegeven voor het soort garen en de maat
waarin de sok gebreid wordt.
Tip! Als je de steken te strak opzet wordt de bovenkant van de boord ook wat strak. Je kunt dan
de steken opzetten op een dikkere pen of nadat je de steken hebt opgezet eerst een pen averecht
breien zoals je normaal met 2 pennen breit. Als je érg strak opzet, kun je dat beter op dubbele
pennen doen. Na het opzetten haal je er één pen uit en heb je een lekker los opgezet breiwerk.
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Verdeel vervolgens de steken over 4 pennen. Zorg ervoor dat alle steken aan de onderkant van de
pennen zitten en het breiwerk niet gedraaid is. Begin nu met de pen met de laatst opgezette steek in
je rechterhand. Daar zit ook je werkdraad. De pen met de eerst opgezette steek heb je nu in je
linkerhand.
De pen in de linkerhand is nu pen nr.1, de pen in de rechterhand is pen nr.4.

De Boord
Het eerste wat je nu doet is de boord aan elkaar breien. Brei met de vijfde pen de eerste twee steken
recht en trek ze strak aan. Brei vervolgens twee steken averecht en brei verder in dit boordpatroon
(2r, 2av). Brei zo’n 3 cm door in boordpatroon en stop bij het begin (voor pen 1) Meestal wordt er
zo’n 3 cm in boordpatroon gebreid, maar je kunt ook het hele beenstuk en zelfs de bovenkant van de
voet zo breien.
Tip. De meeste mensen breien wat losser in boordsteek. Dat is niet zo erg omdat de boordsteek
ook een elastischer breiwerk geeft. Brei je de boordsteek erg los in verhouding tot tricotsteek, dan
kan de boord wat te slap worden. Om dat op te lossen kun je de boord met een iets dunnere pen
breien óf je kunt 4 steken minder opzetten en direct na de boord op iedere pen een keer
meerderen.

Het beenstuk
Brei vervolgens het beenstuk. Het beenstuk wordt gewoon recht in het rond gebreid. De meeste
mensen vinden een beenstuk van 10 tot 13 cm prettig om te dragen. Let op bij de overgang tussen
de pennen. Als deze te los gebreid worden, dan ontstaat daar vaak een klein gaatje. En omdat dat
vaak iedere toer gebeurt, zie je dan een soort ladder in je sok. Dit is te voorkomen door de eerste
steek of steken van een pen goed strak te breien.
Brei de laatste twee pennen (pen 3 en 4) samen op 1 pen. Dit wordt de grote hiel.
De Grote Hiel
De grote hiel is niet veel meer dan een recht lapje. Haal van iedere naald de eerste steek af en brei
in tricotsteek (1 pen r, 1 pen av) verder. De afgehaalde steken worden lusjes die je later makkelijk op
kunt nemen voor de spie. Trek je werkdraad even strak aan zodat de lusjes klein blijven. Brei
evenveel naalden als dat er steken op de pen staan.

De Kleine Hiel
Minderen

In de kleine hiel minder je op 2 plaatsen om de hoek om te gaan. In de averechte toeren minder je 1
steek door 2 steken averecht samen te breien. In de rechte toeren minder je 1 steek door 1 steek af
te halen, 1 steek recht te breien en de afgehaalde steek over de gebreide steek te halen (net zoals in
afkanten).
De Hiel Breien

Brei verder in tricotsteek.
Brei in de volgende toer de helft van het aantal steken + 2, minder een steek en brei nog een steek.
Keer het werk. Haal een steek af, brei 5 steken, minder een steek en brei nog een steek. Keer het
werk. Je ziet nu, op de plek waar je een steek hebt afgehaald in de vorige toer, wat extra ruimte op
de pen. Je ziet als het ware een gaatje.
Vanaf hier is het niet moeilijk meer. Brei als volgt verder totdat je geen steken meer hebt om te
minderen:
Haal een steek af, brei tot voor de steek voor het gaatje, minder een steek (je breit hier het gaatje
dicht), brei nog een steek en keer het werk weer. Enz. enz.
Als je met een averechte toer bent geëindigd, brei je nog een extra toer.
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De apronding van de hiel
Kijk naar de goede kant van je werk. Neem nu de lusjes aan de linkerkant van de grote hiel weer op
op een lege pen.
__________________________________________________________________________________
Tip. Neem na het laatste lusje een extra steek op. Hiermee voorkom je dat je een gaatje krijgt
tussen de voet en de hiel.
__________________________________________________________________________________
Brei de opgenomen steken recht verder.
__________________________________________________________________________________
Tip. Om de hiel strakker aan te laten sluiten aan de voet, brei je deze naald verdraaid recht. Je
steekt dan de naald in de achterkant van de lus ipv aan de voorkant.
__________________________________________________________________________________
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Brei de volgende twee pennen recht. Neem nu de overgebleven lusjes op op de vijfde pen. Nu kom je
een pen tekort. Verdeel daarom de steken van de kleine hiel over de twee pennen waar de
opgenomen steken al op staan.
Brei deze pen recht of verdraaid recht.
De spie OP Wreef
Je hebt nu twee pennen met veel meer steken dan de andere twee. Deze gaan we geleidelijk
minderen. Brei hiervoor de eerste pen recht tot aan de voorlaatste twee steken. Brei deze twee
steken samen en brei de volgende steek weer recht. Brei de volgende twee pennen normaal en brei
in de volgende pen de eerste recht, haal de tweede af, brei de derde recht en haal de afgehaalde
steek over de gebreide steek en brei verder.
Op deze manier "vallen" de geminderde steken de goede kant op. Herhaal deze minderingen iedere
tweede toer totdat er op alle pennen het oorspronkelijke aantal steken staat.
__________________________________________________________________________________
Tip. Voor iemand met een hoge wreef kun je de eerste 3 of 4 keer om de 3 of 4 naalden minderen.
De wreef krijgt dan wat meer ruimte en dat draagt comfortabeler.
__________________________________________________________________________________
DE V0et
Brei nu verder tot het aantal centimeters in onderstaande tabel, gemeten vanaf het begin van de
kleine hiel.
maaTTabel VOeT kinderen en Volwassenen
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maaTTabel VOeT BABYS (s,m,l) EN PEUTERS
S

Lengte vd
voet
In cm

M
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L

7
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De Teen
Inmiddels zijn we al aan het laatste deel van de sok beland; de teen. Door aan weerszijden van je sok
steken te minderen krijg je een mooie ronding aan je sok zodat hij mooi om je tenen sluit.
__________________________________________________________________________________
Tip. Let goed op waar je begint met minderen zodat je teenstuk niet een kwartslag gedraaid om je
voet gaat zitten. Hou hiervoor je sok vast zoals je hem aan zou trekken (hak naar beneden). De
minderingen moeten aan de zijkant komen dus je linkerpen van de bovenvoet is de eerste pen waarin
je gaat minderen.
__________________________________________________________________________________
Je begint de eerste mindering aan het einde van de naald door de voorlaatste 2 steken recht samen
te breien, de laatste steek brei je recht. In de volgende pen minder je aan het begin van de naald als
volgt; brei 1 steek recht, haal de volgende af, brei de volgende recht en haal de afgehaalde steek over
de gebreide steek. Brei de res t van de pen recht uit.
Nu heb je een zijkantmindering gehad (2 pennen gebreid) en moet er ook aan de andere kant van de
teen geminderd worden. Dit gaat op exact dezelfde manier, in de eerstvolgende pen minder je aan
het eind van de pen (2 voorlaatste steken recht samen breien) en bij de volgende pen wordt er weer
aan het begin van de pen geminderd (1r, 1 afh. 1r en afgeh. St. overhalen).
Het minderen doe je om de toer dus 1 toer met minderingen en de volgende toer gewoon recht
zonder minderingen. Herhaal deze minderingen 4x en minder daarna in elke toer.
Als je in totaal nog 8 steken over hebt, knip je de draad op zo’n 10 cm af en haal je met een stopnaald
draad door deze steken. Trek hem strak aan en hecht af.
Je allereerste sok is klaar!!

Veel succes met je tweede sok!
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