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Maten:
24/25 - 26/27 en 28/29 - 30/31
Benodigdheden:
50 gram 4-draads sokkenwol
16 heel kleine belletjes (bij de Hema te koop met 2 maten per verpakking)
Sokkennaalden 2 – 2,5 mm of de maat die meestal gebruikt.
Basispatroon en matentabel (te vinden op de webpagina Kadootjes van Wolhalla).
Patroonsteek (rapport van 4 steken en 4 rondes):
Ronde 1: *1 recht, omslag, 2 samenbreien, 1 averecht*. Herhaal van * tot *
Rondes 2 en 4 : * 3 recht, 1 averecht*. Herhaal van * tot *
Ronde 3: * omslag, 2 samenbreien, 1 recht, 1 averecht*. Herhaal van * tot *
Beschrijving:
Rijg 8 belletjes aan de sokkendraad, gewoon aan de bol wol. Deze worden straks in het randje mee
gebreid.
Zet 144/156 steken op en verdeel deze over vier naalden, 36/39 steken per naald.
Sluit het geheel tot een rondje en brei dan als volgt:
Ronde 1: recht breien.
Ronde 2: averecht breien.
Ronde 3 t/m 6: recht breien.
Ronde 7: recht breien, maar in de 17de en 35ste steek van iedere naald een belletje meebreien. Duw
het belletje voorzichtig door de steek heen, zo komt hij goed naar voren.
Ronde 8: recht breien
Ronde 9: * 2 steken recht samen afhalen, 1 steek recht breien, de recht afgehaalde steken er overheen
halen*. Herhaal van * tot *. Aan het einde hou je 48/52 steken over.
Ronde 10 t/m 14: recht breien
Ronde 15: averecht breien
Ronde 16 t/m 20 recht breien
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Keer je breiwerk nu om zodat de verkeerde kant naar buiten komt (de bovenkant van de sok wordt later
omgeslagen).
Brei dan weer verder. Zorg dat je de draad strak aan trekt om een gaatje te voorkomen, desnoods maak
je een omslag en brei je deze in de volgende ronde weer samen.
Ronde 1: recht breien
Ronde 2 t/m 11: *1 recht verdraaid, 1 averecht*. Herhaal van * tot *.
Brei dan in patroonsteek tot de gewenste lengte is bereikt (zie matentabel).
Brei dan de hiel, ik heb de jojo hiel gebruikt, brei je liever een andere hiel, dat kan gewoon.
De zoolsteken brei je allemaal recht en de bovenkant van de voet brei je in patroon. Deze sok heeft een
ronde teen (beschreven in het boekje Sokken brei je zó!). Een andere teen kan natuurlijk ook.
Het randje dan omdraaien, zodat de belletjes aan de buitenkant komen.
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Dank je wel Meina!
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