GRATIS PATROON

Model R0211  Sokken met kabelmotief 
2e nld. [heeng.]: alle st. incl. de kantst. re. breien.
3e nld.: de kantst. en 2 st. re. breien,  1 st. av.
afhalen met de draad voor de st., 1 st. av. breien,
vanaf  11x herhalen en eindigen met 2 st. en de
kantst. re. breien.
4e nld.: alle st. incl. de kantst. re. breien.
De 1e t/m 4e nld. steeds herhalen.
Stekenproef: met nld. nr. 3-3,5 in dubbele
gerstekorrel en in tricotsteek: 23 st. en 34 toeren
= 10 x 10 cm. Het kabelmotief is 5 cm breed.

Boordpatroon: afwisselend 2 st. re., 2 st. av.
breien [zie ook de niet genummerde nld. onderaan
de teltekening].
Tricotsteek: in toeren elke toer re. breien.
Dubbele gerstekorrel: afwisselend 1 st. re., 1 st.
av. breien en het motief na telkens 2 toeren laten
verspringen.
Kabelmotief: zie teltekening boven de gearceerde
lijn. Elke toer is getekend.
Na de 1e en 2e toer de 3e t/m 10e toer steeds
herhalen.
Motief voor de hak: over 30 st. breien.
1e nld. [terugg.]: de kantst. en 2 st. re. breien,
 1 st. av. breien, 1 st. av. afhalen met de draad
voor de st., vanaf  11x herhalen en eindigen
met 2 st. en de kantst. re. breien.
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Maat: 38/39.
Materiaal: Schachenmayr Regia Winter
Sorbet 6-draads, 150 g bosbes nr. 06865.
Van Regia: 5 korte breinaalden zonder knop
nr. 3-3,5 en 1 kabelnaald.

WERKWIJZE
Verdeeld over 4 nld. zonder knop 60 st. opzetten
[= 15 st. per nld.] en de toer sluiten. Voor de
schacht 3 cm in boordpatroon breien en dan
in het kabelmotief verder werken, hierbij 3x het
rapport breien. In de 1e toer als getekend per
rapport 3 st. meerderen = 69 st. na de 1e toer en
hierbij de st. als volgt verdelen 18 st. op de 1e nld.,
17 st. op de 2e nld., 15 st. op de 3e nld. en 19 st.
op de 4e nld.
Na de 48e toer [= 14 cm] in het kabelmotief
beginnen met de voet.
De hak in heeng. en terugg. nld. over de 35 st.
van de 1e en 2e nld. breien, de st. van de 3e
en 4e nld. liggen stil. Voor de hakwand alle st.
van de 1e en 2e nld. re. breien, hierbij telkens
boven de 12 st. in kabelmotief op de 1e nld. 3x
2 st. re. samenbreien en op de 2e nld. 2x 2 st. re.
samenbreien. Over deze 30 st. aansluitend 26 nld.
in het motief voor de hak breien.
Nu het kapje over de middelste 10 st. verwerken,
verder breiend in het motief voor de hak. In de
volgende nld. 19 st. re. breien, dan 1 overhaling
maken [1 st. re. afhalen, 1 st. re. breien en de
afgehaalde st. overhalen].  Keren, 1 st. av.
breien, 8 st. in het motief voor de hak breien,
2 st. av. samenbreien, keren, 8 st. re. breien, 1
overhaling maken. Vanaf  herhalen totdat er
alleen de 10 st. voor het kapje over zijn.
Nu de st. van het kapje re. breien, hierbij elk 5 st.
op de 1e nld. en 5 st. op de 2e nld. breien. Dan
bij de st. van de 2e nld. 13 st. uit de aansluitende
hakrand breiend opnemen en nog 1 st. gedraaid
re. uit het dwarsdraadje tussen de 2e en 3e
nld. breien, daarna over de 34 st. van de 3e en
4e nld. in het kabelmotief breien en vervolgens
met de vrije nld. eerst 1 st. gedraaid re. uit het
aansluitende dwarsdraadje breien, dan 13 st. uit
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de hakrand breiend opnemen en de 5 st. van de
1e nld. erbij re. breien op deze nld. = 72 st. [elk
19 st. op de 1e en 2e nld., 15 st. op de 3e nld. en
19 st. op de 4e nld.].
Nu in toeren breien tot aan het begin van de teen:
hierbij voor de zool over de st. van de 1e en 2e
nld. in tricotsteek breien en voor de bovenkant
voet over de st. van de 3e en 4e nld. in het
kabelmotief. Tevens aan beide zijkanten voor de
spie 4x in elke 2e toer bij de 1e nld. de 1e
en 2e st. re. samenbreien, verder werken tot 2 st.
voor het einde van de 2e nld., dan 1 overhaling
maken = elk 15 st. op de 1e en de 2e nld. resp.
64 st. in totaal.
Op 21 cm voetlengte 1 toer re. over alle st. breien,
hierbij op de 3e en 4e nld. boven de 12 st. van

het kabelmotief 4x 2 st. re. samenbreien en de
st. gelijkmatig over de 3e en 4e nld. verdelen =
15 st. op elke nld. In tricotsteek verder werken
en in de volgende toer bij de 1e nld. 1 overhaling
maken met de 1e en 2e st., verder breien tot de
laatste 2 st. van de 2e nld., 2 st. re. samenbreien,
bij de 3e nld. 1 overhaling maken met de 1e en
2e st., verder werken tot aan de laatste 2 st. van
de 4e nld. en deze 2 st. re. samenbreien. Deze
minderingen 3x in elke 2e toer en 7x in elke toer
herhalen = 16 st. resp. 4 st. op elke nld.
Nu de st. van de 1e en 2e nld. en de st. van de 3e
en 4e nld. telkens samen op 1 nld. nemen, daarna
de st. van de beide nld. aan elkaar mazen.
Totale voetlengte 25 cm.
De 2e sok hetzelfde breien.

Teltekening boordpatroon en kabelmotief
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dubbele
gerstekorrel

kabel

rapport = 23 st.

Verklaring tekens
= 1 st. re.
= 1 st. av.
= 1 st. gedraaid re. uit het dwars
draadje tussen 2 st. breien
= 4 st. op een kabelnld.
voor het werk nemen, 4 st. re., dan
de st. van de kabelnld. re. breien
= 4 st. op een kabelnld.
achter het werk nemen, 4 st. re.,
dan de st. van de kabelnld. re.
breien

= averecht
= heengaande naald(en)
= naald(en)
= recht
= ste(e)k(en)
= teruggaande naald(en)
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Afkortingen
av.		
heeng. nld.
nld.		
re. 		
st. 		
terugg. nld.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

