Maat 42/43
Als je deze sokken wilt maken, heb je het
volgende materiaal nodig:
150 g (1 bolletje) Schachenmayr original Regia
6-fädig Stripemania in Lake Color kl. 06369.
Van Milward: 1 breinld. zonder knop nr. 3-4.
Stompe borduurnaald.
Tip: begin met de draad die aan de buitenkant van
het bolletje zit en let erop, dat beide sokken met
hetzelfde gekleurde deel van het garen beginnen.
Deze breitechnieken worden bij de sokken
toegepast:
Boordpatroon 1: in elke toer 1 steek recht, dan
afwisselend 2 steken averecht, 2 steken recht breien,
met 2 steken averecht en 1 steek recht eindigen.
Tricotsteek: in toeren alle steken recht breien.
In naalden de heengaande naald recht en de
teruggaande naald averecht breien.
Boordpatroon 2: aantal steken deelbaar door 4.
1e toer: alle steken recht breien.
2e toer: 1 steek recht, dan afwisselend 2 steken
averecht, 2 steken recht breien, met 1 steek recht
de toer eindigen.
De 1e en 2e toer herhalen.
Proeflapje: met naalden nr. 3-4 in tricotsteek en in
boordpatroon 2 (gerekt) 22 steken en 32 naalden/
toeren = 10 x 10 cm.

Mount Mocco

Nu kun je met het breien van de sokken beginnen:
52 steken met de breinld. zonder knop verdeeld
opzetten en 5 cm in boordpatroon 1, dan in
boordpatroon 2 breien.
Als het beendeel 18 cm lang is bij de steken van de 1e
en 4e naald in tricotsteek breien, bij de steken van
de 2e en 3e naald in boordpatroon 2 verder breien.
Na 20 cm voor het beendeel het voetdeel breien.
Boemeranghiel: in heengaande en teruggaande

naalden over de 26 steken van de 1e en 4e naald
in tricotsteek breien volgens de instructies.
De instructies “de techniek van het breien van
sokken” vind je onder www.mymountain.de
Daarna weer in toeren over de steken van de 1e
en 4e naald in tricotsteek breien, over de steken
van de 2e en 3e naald in boordpatroon 2 breien.
Als het voetdeel 22,5 cm lang is,
1 toer rechte steken breien, dan het bandje bij de
punt in tricotsteek breien.
Voor het bandje bij de punt bij de 1e en bij de 3e
naald tot 3 steken vóór het einde van de naald
breien, dan 2 steken recht samenbreien en de
laatste steek recht breien; bij de 2e en 4e naald de
1e steek recht breien en de beide volgende steken
recht overgehaald samenbreien (= 1 steek recht
afhalen, 1 steek recht breien en de afgehaalde
steek overhalen). Deze minderingen volgens de
getallen in de tabel herhalen tot er nog 8 steken
over zijn. Deze steken met een dubbele draad
stevig bijeentrekken.
Beide sokken op dezelfde manier breien.
Je ‘My Mountain’-sokken zijn klaar!

Copyright © 2014 Coats PLC - www.schachenmayr.com - Unsere Modelle, Bilder und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertugn, die über die Private Nutzung hinausgeht, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig.

