
Tuimelende Blokken sokken - maat 39-41 
 

Een bekend Op-art motief waarbij de gebruikte lijnen, vormen en kleuren een optische illusie van beweging geven.  

    
 

Bij dit patroon gaan we er vanuit dat sokken breien voor u geen mysterie meer is.  
Ga anders naar het basis sokpatroon en de matenoverzichten op de pagina Kadootjes van website www.wolhalla.nl. 

 
Brei deze sokken met 2 goed contrasterende kleuren 4-draads sokkengaren met ca. 420 meter per 100 gram.  
U kunt de boord, hiel en  teen natuurlijk ook eenvoudig houden en effen roze breien.  
 
Boord: zet met roze 68 st. op met naald 2,5 mm en verdeel ze over 4 naalden (of over 2 Addi Sockrockets van 60 cm). Brei 8 rondes 2 
recht (roze), 2 averecht (geel). Dan 1 ronde recht met alleen roze en meerder verdeeld 4 st. = 72 st.   
 
Been: herhaal steeds de 8 steken van diagram A. Brei 4x de 14 rondes en eindig met een 1ste toer.  
 
Hiel: over 36 st. 1ste toer met roze. Brei de 15 toeren van diagram B. Brei elke laatste st. met 2 kleuren averecht en elke 1ste st. recht 
afhalen. Keer het papieren patroon om en brei de 15 toeren terug (hierdoor komt in het midden roze boven geel en vice versa). 
 
Kleine hiel: maak een V-vormige kleine hiel (zie www.wolhalla.nl). 
 
Spie: neem langs de zijkant van de hielflap om en om met roze en geel 16 kantsteken op, brei de 36 st. bovenvoet verder volgens 
diagram A, neem weer 16 kantst. op en brei de 36 st. zool in “schaakbord” roze/geel, waarbij de 1ste en laatste st. steeds met roze 
wordt gebreid. Minder hierna in elke 3e ronde 1 st. aan weerskanten van de spie tot er weer 72 st. over zijn. 
 
Voet/teen: brei in patroon verder tot de gewenste voetlengte is bereikt en eindig met een 1ste of 8ste toer van diagram A. Dan nog 1 
ronde met alleen roze. Werk de sok af met een gestreepte bandteen van 2 roze/2 geel (zie basispatroon op www.wolhalla.nl) tot er nog 
2x 8 of 10 steken over zijn. Maas deze dicht. Nu de tweede sok nog! Succes! 
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