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Dit PDF-patroon is aangeboden als hulpmiddel bij de KAL sept/okt 2012 van het Wolhalla forum op 
Ravelry. Het maakt gebruik van: 

 het originele, Engelstalige patroon http://www.wolhalla.nl/pdf/6141_a_eagleflight_eng.pdf 
 de beknoptere Nederlandse vertaling http://www.wolhalla.nl/pdf/6142_a_eagleflight.pdf 
 Wolhalla’s basis sokkenpatroon http://www.wolhalla.nl/pdf/6120_a_basis_sokpatroon.pdf 
 Wolhalla’s matenoverzicht http://www.wolhalla.nl/pdf/6179_a_matenoverzicht_sok.pdf 

 
MarloesD (Ravelry ID) heeft de Nederlandse vertaling verder bewerkt. 
Zonneke (Ravelry ID) voegde een chart toe van het motief. 
 
MATERIAAL 
100 gram 4-draads garen , bvb Opal 
naalden: 2,25 (2,50) mm 
eventueel een hulpnaald om steken op weg te zetten 
 
STEKENVERHOUDING 
32 steken = 10 cm 
 
MAAT  
De sok wordt over 64 steken gebreid en is goed rekbaar 
 
AFKORTINGEN 
r  – recht 
av - averecht 
o – omslag 
rsb  – rechtsvallende mindering: recht samenbreien 
ovrh  – linksvallende mindering:1 recht afhalen, 1 recht, 1 overhalen ofwel, 1 recht afhalen, 1 
recht afhalen, dan de twee recht afgehaalde steken recht samenbreien 
 
MOTIEF over 16 steken en 6 toeren 
Toer 1  : 1av, 2r, 2rsb, 2r, 1o, 2av, 1o, 2r, ovrh, 2r, 1av 
Toeren 2-4-6 : 1av, 6r, 2av, 6r, 1av 
Toer 3   : 1av, 1r, 2rsb, 2r, 1o, 1r, 2av, 1r, 1o, 2r, ovrh, 1r, 1av 
Toer 5   : 1av, 2rsb, 2r, 1o, 2r, 2av, 2r, 1o, 2r, ovrh, 1av 
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OPZET 
Zet 64 steken op 1 naald en brei 1 toer patroonsteek. Verdeel dan de steken over 
4 naalden. Leg dit in een vierkantje voor u op tafel. Brei dan met de 4e naald de eerste 2 steken 
van de 1e naald. Nu is het rondje gesloten en kunt u met een vijfde naald het been breien. Zet na 
een aantal toeren de eerste 2 steken weer terug op de 1e naald. Het begin van een toer valt 
tussen de 4e en 1e naald en is herkenbaar aan de opzetdraad. 
 
 
BEEN 
Brei in patroonsteek tot het been de gewenste lengte heeft, bijv. 15 cm. 
 
 
GROTE HIEL 
De grote hiel bepaalt de hoogte van de hiel en wordt gebreid over de 4e en 1e naald, dus over de 
helft van het aantal steken. Het is gewoon een recht lapje met een dure naam. 
Brei de 1e naald (16 steken) en keer daarna het werk, zodat de averechte kant naar u toe wijst. 
Zet de steken van de 1e en 4e naald (16 steken) samen op één naald. Hierop staan nu 32 steken. 
Zet de overige 32 steken op een hulpnaald. Hiermee breit u later de bovenkant van de voet. 
Begin de grote hiel met een averechte naald. 
Toer 1: 2r, 28av, 2r. Werk draaien/keren. 
Toer 2: 32r 
Herhaal deze 2 toeren tot de hielflap 5-6 cm is. (Zelf zou ik (Marloes) bij deze maat een hielflap 
van 32 pennen breien.) 
Eindig met een rechte naald en ga dan verder met de kleine hiel. 
 
 
KLEINE HIEL 
Er zijn veel verschillende manieren om een hiel te breien, maar dit patroon beschrijft de zgn. 
Hollandse hiel (Dutch heel). De kleine hiel zorgt ervoor dat de hiel “de hoek omgaat” en uw hiel 
omsluit. U breit steeds aan de zijkanten twee steken samen, waardoor deze hoek ontstaat.  
De stekenverdeling voor de kleine hiel is 10/12/10. U breit als volgt: 
Averecht: de eerste 10 steken breien, de middelste 11 steken breien en dan de 12e steek samen 
breien met de volgende steek. Keer het werk. 
Haal de eerste steek averecht af met de draad achter het werk. Brei 11 steken recht en haal de 
12e steek af. Brei de volgende steek en haal de afgehaalde steek over deze gebreide steek. Keer 
het werk. Haal de 1e steek averecht af met de draad voor het werk. Brei de 11 middelste steken 
averecht. Brei de 12e steek weer averecht samen met de volgende steek en keer het werk. 
Enzovoort totdat alle zijkantsteken weg gebreid zijn en alleen de steken van het middelste 
gedeelte (in dit voorbeeld dus 12) nog over zijn. U eindigt met een rechte naald. 



TERUG NAAR STEKEN OP 4 PENNEN EN SPIE 
De hiel krijgt al vorm en eigenlijk heeft u het moeilijkste gedeelte al gehad. En zeg nu zelf: viel dat 
niet mee?!! 
Nu moeten er weer steken op 4 naalden komen en dat doet u door met de naald waar de steken 
van de kleine hiel op staan steken op te nemen langs het lapje van de grote hiel. Brei daarvoor in 
elke kantsteek (ribbel) langs de zijkant van een hiel een steek (zie de matentabel voor het aantal 
steken). Om een gaatje te voorkomen neemt u tussen de hiel en de bovenvoet een extra steek op. 
Brei dan de bovenvoet (naalden 2 en 3) in patroonsteek. Neem daarna met een nieuwe naald weer 
een extra steek tussen bovenvoet en de grote hiel op om een gaatje te voorkomen en neem 
vervolgens langs de tweede zijkant van de grote hiel evenveel steken op als langs de eerste 
zijkant. Brei de helft van de kleine hiel bij deze laatste pen en ziedaar, er staan weer steken op 4 
naalden!  
Alleen staan er op de 1e en 4e naald nu teveel! Deze steken worden in de spie weer geminderd. 
Meestal doen we dat in elke 2e of 3e ronde als volgt. Brei in de 1e naald de twee voorlaatste steken 
recht samen. Haal in de 4e naald de tweede steek af, brei de derde steek recht en haal de 
afgehaalde steek over. Voor een hoge wreef kunt u in elke 4e ronde minderen; dat geeft wat meer 
ruimte. Herhaal deze minderingen tot op alle 4 naalden het oorspronkelijke aantal steken staat. 
 
 
VOET 
Nu kunt u weer “gewoon” rond breien tot aan de teen. Brei de bovenkant van de voet in 
patroonsteek en de zool in tricotsteek. Brei hiervoor de in de tabel genoemde lengte. 
 
 
TEEN 
Deze ontstaat door de in de tabel genoemde minderingen. Minder in de 1e en 3e naald door de 
twee voorlaatste steken samen te breien. Minder in de 2e en 4e naald door de tweede steek af te 
halen, de derde steek te breien en de afgehaalde steek over te halen. Als er nog 8 steken over zijn 
kunt u een dubbele draad door de steken halen of de steken aan elkaar mazen. U kunt ook de sok 
(met naalden en al) binnenste buiten keren en de steken paarsgewijs afkanten. Het is even lastig 
om de sok om te keren en de pennen erdoor te halen maar het geeft wel het mooiste resultaat. U 
kunt ook de draad tweemaal door de steken rijgen, strak aantrekken en afhechten. 
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