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Piepkleine sokjes 
Ontwerp van Lies Spaink 

 

 
 
Je hebt nodig: 5 sokkennaalden 2.5 mm (of 4, of een of twee rondbreinaalden of …)  
Een stopnaald. 
20 gr effen of een beetje gekleurde sokkenwol.  
De sokken zijn echt klein, een zelfstrepend garen is geen goed idee.  
 
Westport Golfjes Patroon 
1e  toer: 1av, 2r, 1av, zo tot het eind doorbreien  
2e toer: 1av, 2r samen breien, 1 omslag, 1av, zo tot het eind doorbreien  
3e  toer: net als de 1e toer  
4e  toer: net als de 1e toer 
 
AAB = Afhalen, afhalen, breien als volgt: met je rechternaald haal je de eerste steek 
recht af, je haalt de tweede steek averecht af, je steekt je linkernaald door alle twee de 
steken tegelijk en breit ze samen. Zo krijg je een naar links hellende mindering. 
 
Opletten: steken afhalen doe je alsof je averechts breit 
 
Beentje breien 
Zet 36 steken op. Verdeel de steken gelijkelijk over je naalden 2,5. Sluit het rondje, let 
op dat het niet gedraaid zit, markeer het begin met een stekenmarkeerder.  
Brei de eerste toer van de Westport Golfjes 6 keer.  
Brei dan het complete patroon 4 keer  
 
Begin met de hielflap:  
Brei 9 steken r en keer het werk. 
Haal 1 steek af, brei 17 av. Keer het werk.  
Haal 1 steek af, 1 r, herhaal tot het eind van de naald. Keer het werk. 
Haal 1 steek af, brei 17 av. Keer het werk.  
Herhaal deze laatste twee naalden in totaal 7 keer.  
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De hieldraai:  
9 r, AAB, 1 r, keer het werk  
1 afh 1 av, 2 av. samenbreien, 1 av, keer het werk.  
1 afh, 2r, AAB, 1r, keer het werk. 
1 afh 3 av, 2 av. samenbreien, 1 av, keer het werk.  
1 afh, 4r, AAB, 1r, keer het werk. 
 
Zo ga je verder, steeds voor het ‘gat’ aan de averechte en rechte kant van het werk een 
steek minderen, tot je alle steken hebt opgebruikt. Er staan dan 10 steken op je naald. 
 
Spie en de voet: 
Brei de 10 steken van je hielflap en neem dan 9 steken op aan de zijkant van de hiel. 
Vervolg het Westport Golfjes Patroon (1e toer) over de volgende 18 steken. Dit is de 
bovenkant van het voetje. 
Neem 9 steken op aan de andere kant van de hielflap en brei nog 5 steken van je hiel 
erbij. Je hebt nu op 2 naalden veel meer steken staan.  
11 r, 2 r samenbreien, 1r , 18 st. Westport Golfjes, 1 r, AAB, 11 r.  
13 r, 18 st Westport Golfjes. 13 r  
10 r, 2 recht samenbreien, 1 r. 18 st Westport Golfjes, 1r, AAB, 11 r  
12 r, 18 st. Westport Golfjes, 12 r.  
 
Ga op deze manier door, elke tweede toer aan beide zijden van de spie minderen tot er 
in total weer 36 steken zijn.   
Brei dan op dezelfde manier door zonder te minderen, 18 st westport golfjes bovenop 
het voetje, 18 steken tricotsteek voor de onderkant tot je in totaal 9 keer (van boord tot 
teen) het Westport Golfjes patroon hebt gebreid.  
 
Teen:  
Brei recht tot het midden van de hiel. 
6 steken r, 2 r samenbreien, 2 r, AAB, 12 r, 2 r samenbreien, 2 r, AAB, 6 r 
Brei twee toeren recht 
5 steken r, 2 r samenbreien, 2r, AAB, 10 r, 2 r samenbreien, 2 r, AAB, 5 r 
Brei 1 toer recht 
4 steken r, 2 r samenbreien, 2 r, AAB, 8 r, 2 r samenbreien, 2 r, AAB, 4  r 
3 steken r, 2 r samenbreien, 2 r, AAB, 6 r, 2 r samenbreien, 2 r, AAB, 3  r 
2 steken r, 2 r samenbreien, 2 r, AAB, 4r, 2 r samenbreien, 2 r, AAB, 2  r 
 
Verdeel nu de steken over twee naalden (1 voor de bovenkant van de voet en 1 voor de 
zool) en maas de teen dicht. Draadjes afhechten. Tweede sokje breien. Doe ze om de 
babyvoetjes en glimlach. Warme voeten maken gelukkig. 
  

 
www.wolhalla.nl 

 
Dank je wel Lies!  


