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“I’m the firestarter, twisted
firestarter….hey, hey, hey…”
(The Prodigy)

Lieve sokken brei(st)ers,
De Firestarter wordt vanaf de teen omhoog gebreid op
één rondbreinaald. Natuurlijk met mijn speciale
focus: een bijzondere spie, die je handgebreide sok
een natuurlijke vorm geeft, helemaal onderdeel van
het patroon. Hij haalt het beste uit je kostbare garen
naar boven.
Handgeverfd, schitterend gemêleerd garen heeft vaak niet
veel meer nodig dan een paar interessante details. En
daarom bestaat de Firestarter niet alleen uit veel
tricotsteek, maar hebben de zijkanten van de sokken
verdraaide steken die er echt uit springen en je leuk bezig
houden. Tegen de tijd dat je bij de averechte spie bent,
splitst de kabel op de zijkant in tweeën. Heb je de hiel
gedraaid, dan komt de kabel weer samen, soepeltjes de spie
afsluitend (geen gaatje!). In de boord zit wat extra pasvorm.
De kabeltjes van verdraaide steken aan de zijkant heb je snel
onder de knie, je maakt ze zonder kabelnaald!
Ik heb aparte, gedetailleerde instructies gemaakt voor deze
manier van opzetten en ook voor het kabelen zonder
kabelnaald. Vanzelfsprekend scheelt het heel veel tijd als je
deze techniek dit beheerst.

Blue Moon Fiber Arts, Socks that Rock lightweight, colour ‘Flower Power’,
Rockin’ Sock Club 2007

Copyright 2009 Marjan Hammink, alle rechten voorbehouden. Niets van dit patroon of materiaal mag gedistribueerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marjan Hammink. Patroon is alleen voor persoonlijk
gebruik, en noch voor commercieel gebruik, noch voor het maken van artikelen voor commerciële doeleinden bedoeld.



Op de laatste pagina
vind je een handig
telpatroontje dat je
kunt lamineren…

[STEKENPROEF]
32 st x 41 toeren = 10x10 cm in tricotsteek
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[VAARDIGHEDEN]
Vverkorte rijen, verdraaide steken, rondbreien, van een schema lezen. Ik geef
aparte, uitgebreide instructies voor het kabelen zonder kabelnaald.
[OPMERKINGEN BIJ HET PATROON]
De sokken worden vanaf de teen omhoog gebreid op een (1) rondbreinaald.
Gebruik eventueel twee rondbreinaalden of korte sokkennaaldjes.
Extra informatie en een video (je hoeft geen engels te kunnen):
www.knittinghelp.com, zie ‘advanced techniques’. De teen is in het
oorspronkelijke ontwerp opgezet met een voorlopige opzet. Deze opzet staat
dan ook in het patroon. Voor een snellere opzet gebruik je Judy’s Magic Cast
On.

[MAAT]
M = maat 37-38
Voor de correcte stekenproef en om de sokken groter of kleiner te maken, gebruik
je naalden die een of twee maten groter of kleiner zijn. Maak de voet zo lang of
kort als nodig is. Neem de tijd om een (liefst rondgebreide) stekenproef te maken.
[AFMETINGEN]
Totale lengte van de voet – 24.5 cm
Totale lengte van de spie (inclusief de kleine hak!) 12 cm
Omtrek van de voet – ongeveer 20 cm
Omtrek van de enkel – 27 cm

[NAALD (en)]
Rondbreinaald(en) met een lengte van 80 of 100 cm – in 2.5 mm en 3 mm of
set(jes) kleine sokkennaaldjes of de juiste maat voor de stekenproef
[FOURNITUREN]

Breibakens (optioneel)
Stopnaald voor het afhechten

St

Steken

R

Recht

AV

Averecht

Verdr r

Verdraaid recht

M1

1 meerderen

M1av
GK
VK

1 averecht meerderen
Goede kant
Verkeerde kant

afh

afhalen

O&D

Omslaan & draai het werk

BB

BreiBaken (stekenmarkeerder)

afkortingen

[GAREN]
ELK sokkengaren – vaak gebruikt: Blue Moon Fiber Arts®, ‘Socks That Rock’TM
lightweight of Wollmeise sokkengaren.

beschrijving
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[teen]
Zet met je sokkengaren 30 steken op door gebruik te maken van de voorlopige,
gehaakte opzet (zie instructies op pagina 7) OF gebruik Judy’s Magic Cast On. Zet je
op met Judy’s Magic Cast On, begin dan met
14 steken op beide naalden.
Omslaan & werk draaien:
EERSTE HELFT VAN DE TEEN (de rijen worden
aan de averechte kant, na het
steeds korter)
breien van de een-na laatste steek,
Rij 1: 30r, draai je werk
breng je de draad naar achteren
Rij 2: 1 averecht afhalen, 28av, omslaan &
(alsof je recht gaat breien), haal de
werk draaien (O&D)
eerstvolgende steek averecht af,
Rij 3: 1 r afh, 28r, O&D
breng je de draad weer naar voren.
Rij 4 –17: herhaal de rijen 2 en 3, telkens de rij
Vervolgens keer je je werk.
één steek korter dan de vorige makend.
Aan de goede kant: breng na het
Rij 18: 1av afh, brei de 14av ‘levende’ steken.
breien van de een-na-laatste steek
Je bent nu bij de eerste ‘rustende’ steek die
de draad naar voren (alsof je av
een wikkeling heeft. Haal deze steek averecht
gaat breien), haal de steek recht af,
af met je rechternaald, zet het wikkeling met
en breng de draad weer naar
je linkernaald op je linkernaald, plaats de
achteren. Keer vervolgens je werk.
afgehaalde steek van je rechternaald terug op
Je steek heeft nu aan de basis een
de linkernaald (zowel de steek als het
wikkeling.
wikkeling staan nu op de linkernaald) – brei de
steek en de omslag nu verdraaid averecht samen. De eerstvolgende steek omslaan,
zodat deze nu een dubbele wikkeling heeft, keer het werk.
Rij 19: haal de eerste steek met dubbele wikkeling recht af, brei recht tot aan de
eerste ongebreide steek die een wikkeling heeft. Haal de steek recht af met je
rechternaald, zet het wikkeling met je linkernaald op je linkernaald, plaats de
afgehaalde steek van je rechternaald terug op de linkernaald (zowel de steek als het
wikkeling staan nu op de linkernaald) – brei de steek en de wikkeling nu recht samen.
De eerstvolgende steek weer de wikkeling geven, zodat deze nu een dubbele
wikkeling heeft, keer het werk.
Rijen 20 - 31: herhaal rijen 18 en 19, telkens de rij één steek langer dan de vorige
makend, tegelijkertijd de dubbel gewikkelde, ongebreide steken recht of verdraaid
averecht samenbreiend.
Rij 32: 1av afh, 28av, de dubbel gewikkelde steek afwerken (wikkelingen opnemen en
verdraaid averecht samenbreien met de steek), werk keren
Rij 33: 1 r afh, 28r, de dubbel gewikkelde steek afwerken, 30 st op je naald
De voorlopig opgezette steken, die op het gehaakte koordje staan, nu op je
naald zetten: aan de goede kant van het werk, van links naar rechts en
werkend in de richting van je werkdraad, de punt van je rechternaald in de
steken vlak onder de gehaakte ketting te steken. Neem ze één voor één op,
tegelijkertijd voorzichtig steek-voor-steek de gehaakte draad eruit
verwijderend. Tel het aantal steken. Normaal gesproken moet je er één

meerderen. Doe dit aan het einde van een naald: 30 steken op beide naalden
en 60 steken in totaal.
In de volgende ronde plaats je (eventueel) breibakens (BB):
1verdr r, 1av, 1verdr r, 1av, BB, 1 verdr r, 20r, 1 verdr r, BB, 1av, 1 verdr r,
1av, 1verdr r. Herhaal dit voor de andere naald, vergeet de breibakens niet.
Besluit nu welke kant van de teen het beste is: dit wordt je bovenkant.
Markeer deze kant van de teen met bv een veiligheidsspeld. Op dit moment
staan er 4 steken van het kabelpatroontje op het begin van de ene naald en 4
steken aan het einde van de andere naald. Om het kabeltje te kunnen maken,
moeten deze steken naast elkaar staan. Steken verhuizen als volgt:

[voet]
Ronde 1: brei de eerste 4 steken zoals ze verschijnen, zie ook het schema, tot aan je
breibaken. Verhuis de 4 zojuist gebreide steken van links naar rechts naar je
voetzool-naald. Brei de resterende steken van de naald zoals ze verschijnen. Herhaal
voor de volgende naald; brei 4 steken, tot aan je breibaken. Verhuis deze steken van
links naar rechts naar je bovenvoet-naald: 30 steken op beide naalden, met de
complete set steken die je nodig hebt voor de kabeltjes aan het einde van de
naalden.
Herhaal het rapport (Rij 1 tm 7) patroon van het SCHEMA ( pag. 9) 5 keer, je werk is
ongeveer 12 cm.
De spie begint exact tussen de kabel (zie foto), overeenkomend met rij 8 van het
schema.

Begin van de
spie

[spieën]

De lengte van de spie is 12 cm, inclusief kleine hiel. Bij
het maken van de spieën brei je de andere steken zoals
ze zich voordoen, oftewel telkens Rij 1 van het schema,
en je maakt geen kabeltjes.
Volgende ronde, ronde 1: brei 22 steken tot aan het
breibaken, brei 4 steken van rij 1 van het schema,
M1av, brei de volgende 4 steken, BB, brei 22 steken tot
aan BB, brei 4 steken volgens breischema, M1av, brei de andere 4 steken van het
schema: 62 steken.
Ronde 2 en alle volgende even ronden: brei zoals de steken zich voordoen
Ronde 3: aan de linkerkant van de voet tot aan het BB breien, 4 steken volgens het
schema breien, 1 averecht, M1av, tot aan het BB breien, 22 steken breien; aan de
rechterkant van de voet voor de rechterspie nu tot aan het BB breien, 4 steken
volgens het schema, M1av, p1, tot aan BB breien: 64 steken in totaal.
Ronde 5 en alle volgende oneven ronden: (voor de linkerspie:) brei tot aan het BB,
brei de 4 steken volgens het schema, brei de gemeerderde steken averecht, M1av,
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brei tot aan het BB, brei 22 steken; (voor de rechterspie:) brei tot aan het BB, brei
de 4 steken volgens het schema, M1av, brei de gemeerderde averechte steken
Ronde 35: (voor de linkerspie) brei tot aan het BB, brei 4 steken, 17 averecht, M1av,
brei 4 steken, (voor de rechterspie) brei tot aan het BB, brei 4 steken, M1av, 17
averecht, brei 4 steken: 96 steken in totaal, per spie 18 meerderingen.
Je bent nu aan het begin van de 22 steken voor de voetzool, klaar voor de kleine
hiel. Verhuis de steken zo, dat de 22 steken tussen de BB’s bij elkaar op 1 naald
staan.

[de kleine hiel]
Brei de kleine hiel over de 22 centrale steken tussen de BB’s heen & weer op de
voetzoolnaald. De steken van de spieën minder je later.
Rij 1(GK): 1 verdr. recht, 20 recht, omslaan & werk draaien (O&D)
Rij 2(VK): 1 st averecht afhalen, 20 averecht, O&D
Rij 3(GK): 1 st recht afhalen, brei elke rij 1 steek korter dan de voorgaande, O&D
Rij 4(VK): 1 st av afh, brei de rij 1 steek korter dan de voorgaande, O&D
Rijen 5 – 12: herhaal rij 3 en 4 totdat je aan de goede kant van je werk 10 ‘actieve’
steken in het midden hebt staan en aan weerszijden 6 gewikkelde steken, O&D.
In Rij 13(GK), 1 ronde als volgt breien: 1 st recht afh, 10 recht, bij de volgende steek
de wikkeling opnemen en recht samenbreien met de steek, herhaal dit nog 5x (de 6
gewikkelde steken zijn nu opgenomen); 4 steken breien, 18 averecht (de spie), brei 30
steken, 18 averecht (de andere spie), 4 steken breien, de resterende 6 gewikkelde
steken opnemen, maar nu de wikkeling + steek niet gewoon recht samenbreien, maar
verdraaid recht.
Op naar het hielflapje.

[de hielflap, minderen van de spie-steken]
Brei de hielflap heen & weer. Tegelijkertijd minder je de spie-steken:
Rij 1 (GK): 16 recht, 3 steken breien, 2 verdraaid recht samenbreien, volgende steek
niet omwikkelen, draai je werk
Rij 2 (VK): 1 av afh, brei 3 steken, 22 av, 3 steken breien, 2 steken averecht
samenbreien, draai je werk

averecht, brei 4 steken brei tot aan het BB, brei 22 steken.
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Rij 3 (GK): 1 r afh, brei 3 st, [1 r afh, 2av] x 7, 1 st r afh, brei 3 steken, 2 verdr recht
samenbr, draai je werk
Rij 4 (VK): 1 st av afh, brei 3 st, [1 av, 2 r] x 7, 1av, brei 3 st, 2 av samenbr, draai je
werk
Herhaal de rijen 3 en 4 totdat je alle spie-steken geminderd hebt: 60 st in totaal.
Aan de GK ben je nu in rij 37. Alle averechte rechter spie-steken zijn geminderd. Brei
tot aan het eerstvolgende BB. STOP
Verhuis je steken zo, dat ze er weer hetzelfde op staan als vlak na de teen, bij het
begin van de voet (zie Voet). Houd de BB’s op hun plaats. Brei nu 3 steken. De
eerstvolgende twee steken kruis je links over rechts, oftewel rij 4 van het schema.
De boordsteek, zoals al tot stand gekomen in de hiel, wordt op het been voortgezet,
MAAR de afgehaalde rechte steken maken plaats voor verdraaid rechte steken,
oftewel [1 verdr r, 2 av] x 7, 1 verdr r.
De eerste 5 rondes van het been brei je - tussen de BB’s - alleen aan de achterkant
van het been in boordsteek, de voorkant in tricotsteek (alleen recht), tegelijkertijd
het kabelpatroontje van het schema voortzettend. Na 5 rondes ook op de voorkant van
het been – tussen de BB’s - in boordsteek breien.
Na 3x het kabelpatroon te hebben herhaald verder
breien met naald nr 3 voor een betere pasvorm van
de boord.
Nu het kabelpatroon nog 2x herhalen: 5 herhalingen
van het kabelpatroon in totaal in het been. Meerder
vervolgens 1 averechte steek zoals aangegeven in rij
8 van het schema: BB, 4 steken breien, M1av, 4
steken breien, BB (zie foto links).
Hier 1 steek averecht
meerderen

[boordje, afkanten, afwerken]
Vouw de sok ter hoogte van de hiel diagonaal in tweeën. Het been moet minstens
even lang zijn als de voet. Maak, indien gewenst, het boordje langer om zoveel
mogelijk je garen te benutten, maar tenminste 3 cm.
Kant nu losjes af in boordpatroon. Draad afhechten. Eventueel lichtjes opspannen.
Maak een tweede, identieke sok.

V

ERDRAAIDE STEKEN - KABELEN ZONDER KABELNAALD

Verdraaide steken wisselen in elke ronde van plaats op een – meestal averechte
– ondergrond. Alle rechte steken worden verdraaid gebreid.
Naar rechts verplaatsen, over 2 st:
Brei tot aan de averechte st. Steek nu aan de voorkant van je werk
de punt van je rechternaald in de 2e, rechte st. Trek de linkernaald
uit de 2 st. De averechte steek valt vrij aan de achterkant van je
werk. Neem deze vrije st meteen op met de punt van de linkernaald. Zet de
rechte st terug op de linkernaald. Brei de steek verdraaid recht. Brei de
volgende steek averecht.
Naar rechts kruisen, over 2 st:
Brei tot aan de eerste rechte st. Steek nu aan de voorkant van je
werk de punt van je rechternaald in de tweede rechte st. Trek de
linkernaald uit deze 2 st. De rechte steek valt vrij aan de achterkant van je
werk. Neem deze vrije st meteen op met de punt van de linkernaald. Zet de
rechte st terug op de linkernaald. Brei de steek verdraaid recht. Brei de
volgende steek verdr r.
Naar links verplaatsen, over 2 st:
Steek aan de achterkant van je werk de punt van je rechternaald
in de averechte st. Trek de linkernaald uit deze 2 st. De rechte st
valt vrij aan de voorkant van je werk. Neem deze vrije st meteen op met de
punt van de linkernaald. Zet de averechte st terug op de linkernaald en brei
deze averecht. Volgende st verd r breien
Naar links kruisen, over 2 st:
Steek aan de achterkant van je werk de punt van je rechternaald
in de 2e rechte st. Trek de linkernaald uit deze 2 st. De rechte st
valt vrij aan de voorkant van je werk. Neem deze vrije st meteen op met de
punt van de linkernaald. Zet de rechte st terug op de linkernaald en brei
deze verdr r.
Een uitstekende video van deze techniek is te zien op YouTube:
www.youtube.com/watch?v=Fokn_CJp4EY (met dank aan Wendy Knits)

Heb je een vraag?
Foutje gevonden?
Email me!
yarnissima@gmail.com
© 2007- 2008 Marjan Hammink
www.yarnissima.com
weblog
www.yarnissima.vox.com
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