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Deze elastische sok is geïnspireerd door het werk van Horst Schultz, die het module breien heeft
geïntroduceerd. De sok op 2 pennen in modules gebreid tot aan de teen. Daarna wordt hij gesloten en
wordt de teen verder in het rond gebreid.
Benodigdheden:
1 streng Lorna’s Lace Nearly Solid (E)
1 streng Lorna’s Lace Koffermix (K)
Matenoverzicht (pagina Kadootjes van www.wolhalla.nl)
Breinaalden zonder knop 2 of 2,5
Maat:
36 t/m 38 als u breit met naald 2,0 mm
39 t/m 41 als u breit met naald 2,5 mm
NB In de beschrijving ziet u herhaaldelijk M staan. Dit betekent breibaken/markeerder.

BESCHRIJVING
Boord:
Zet met kleur E voor de boord 15 st op en brei om en om een ribbel E en een ribbel K. Brei zoveel
ribbels tot de boord ietsjes uitgerekt prettig om uw been past. Bij deze sok was dat na 54 ribbels. Kant
de st af.
1e module:
Zet met E 13 st op, neem dan langs de lange kant van de boord 14 st op, plaats een
markeerder/breibaken M, neem weer 14 st op langs de boord en zet dan 13 st op de naald erbij op.
Totaal 54 st.
2e toer: (E) recht
3e toer: (K) 12 recht, 2 samen recht afhalen, 1 recht, afgehaalde st over de rechte halen, 24 recht, 2
samen recht afhalen, 1 recht, afgehaalde st. over de rechte halen, 12 recht. 50 st.
4e toer: (K) averecht.
5e toer: (E) 11 recht, 2 samen recht afhalen, 1 recht, afgehaalde st. over de rechte halen, 22 recht, 2
samen recht afhalen, 1 recht, afgehaalde st. over de rechte halen, 11 recht. 46 st.
6e toer: (E) recht.
Herhaal toer 3 t/m 6 met in elke toer op de goede kant minderingen, tot er nog 1 steek over is. Kant deze
af.
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2e module:
Neem met E. langs de korte kant van de 1e module 13 st op. Neem dan langs de lange kant van de rest
van de boord 14 st op, plaats een markeerder/breibaken M, neem weer 14 st langs de boord op en zet
dan 13 st op de naald erbij op. Totaal 54 st.
2e toer: (E) recht.
Brei de module hetzelfde als de 1e module vanaf de 3e toer.
Brei nog een stel modules bovenop de eerste modules.
Hiel:

Hielflap:
1e toer: (E) neem over de middelste st 30 st recht op.
2e toer: (E) recht.
3e toer: (K) 1 av afhalen met draad achter het werk, 1 r, 1 afhalen met draad achter het werk, 1 recht,
enzovoort.
4e toer: (K) 1 av afhalen, 1 av afhalen met draad voor het werk, 1 recht, 1 afhalen met draad voor het
werk, 1 recht. Herhaal tot laatste steek. Haal deze averecht af met draad voor het werk.
5e toer: (E) recht
6e toer: (E) averecht
Herhaal de toeren 3 t/m 6 tot er 36 toeren zijn gebreid. Eindig met een 6e toer.
Keer de hiel als volgt:
Brei afwisselend 1 steek met E en 1 steek met K.
1e toer: 19 averecht, 2 averecht samen breien, keer.
2e toer: 9 recht, 1 av afhalen, 1 recht, afgehaalde steek overhalen, keer.
3e toer: 9 averecht, 2 averecht samen breien, keer.
Herhaal deze toeren tot alle st gebreid zijn.
Voet en Spie:

1e toer: zet met E op een nieuwe naald 14 st op. Neem 13 st op langs de bovenkant van de 3e module,
plaats een breibaken/markeerder M, neem langs de hielflap 15 st op, brei de 10 st van de hiel, neem
langs de andere kant van de hielflap 15 st op, plaats een breibaken/markeerder M, neem 13 st op langs
de bovenkant van de 4e module, zet 14 st op de naald erbij op. Totaal 94 st.
2e toer: recht
3e toer: (K) 12 recht, (2 samen afhalen, 1 recht, afgehaalde st over de rechte halen), 12 recht, M (2
afhalen, terugzetten op linkernaald en recht samen breien), recht tot 2 st voor het 2e breibaken, 2 samen
breien, M 12 recht, (2 samen afhalen, 1 recht, afgehaalde st over de rechte halen), 11 recht, 1 averecht.
4e toer: (K) averecht.
Brei zo verder en minder in elke rechte toer na het eerste en voor het tweede breibaken tot er nog 28 st
tussen de breibakens M over zijn. Brei de modules rechts en links verder af tot er nog 28 st over zijn.
Laatste 2 toeren met K.
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Zet voor de 2e module van de voet met E. 14 st op. Neem 13 st op langs de eerste module, dan de st
langs de zool, dan weer 13 st. langs de 1e module en zet weer 14 st erbij op. Totaal 82 steken. Brei de
2e module zoals de eerste module van de voet, maar dan zonder de M-minderingen. Dus alleen aan
weerskanten minderen om de hoek om te gaan. Minder tot alleen de 28 steken van de zool nog over
zijn. Kant de laatste st niet af, maar zet ze op een hulpnaald of draad.

Sluit nu de naad als volgt. Neem met E langs de zijkant van iedere module 14 st op en langs de boord
15 st. Doe hetzelfde bij de andere zijkant van de sok. Leg de naalden naast elkaar en kant met een
derde naald de st 2 aan 2 losjes af (zie foto).
Controleer de lengte van de voet. Mocht die te kort zijn, brei dan afwisselend met E en K nog enkele
toeren in tricot en ribbels tot de lengte goed is.
Teen:
Volg de minderingen zoals beschreven in ons matenoverzicht (Pagina Kadootjes)
1e ronde: neem voor de teen met E. langs de bovenkant van de voet 2x 14 st op. Verdeel deze over 3 of
4 naalden. U heeft 56 st. Brei steeds een ribbel (1 toer recht, 1 toer averecht) met E en twee toeren tricot
met K.
2e ronde: (E) averecht.
3e ronde: (K) minder in deze ronde voor de teen 4 st.
4e ronde: (K) recht.

GELUKT! Is het geen schoonheid?!
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