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handwerktechniek

moeilijkheidsgraad

 meer informatie 
over het garen

op Schachenmayr.com

MAAT
28/29, 30/31, 36/37 en 38/39 
De gegevens voor de afzonderlijke maten staan 
van klein naar groot achter elkaar, gescheiden door 
streepjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle 
maten.

MATERIAAL
Schachenmayr Regia 4-fädig Tweed Color
70 % wol, 25 % polyamide, 5 % viscose
ca. 100 g = 400 m
kleur 07493 (herbstlaub color) 1 bolletje
Van Milward: 1 breinld zonder knop 2,5 mm

BASISTECHNIEKEN
Tricotsteek: 
In toeren: heeng nld recht, terugg nld av breien.
In t.: alle t recht breien.
Ajourpatroon:
Aantal s deelbaar door 15 resp. 17 s.
Volgens breischema A resp. B in t breien. Alle toeren zijn 
getekend, deze steeds van rechts naar links lezen. 
In de breedte de 15 resp. 17 s van het pg herhalen. 
In de hoogte de 1e tot 8e t 1x breien, dan de 9e tot 
26 t herhalen.
2 s overgehaald samenbreien:
1 s recht afhalen, 1 s recht breien, dan de afgehaalde 
s overhalen.

PROEFLAPJE
Tricotsteek: 30 s en 42 nld = 10 x 10 cm
Ajourpatroon: 34 s en 42 nld = 10 x 10 cm

INSTRUCTIES
60/60/68/68 s met 4 breinld zonder knop  
[= 15/15/17/17 s per nld] opzetten, in het rond sluiten. 
De overgang van toeren met een contrastkleurige 
draad aangeven. Deze ligt middenachter tussen de 1e 
en 4e nld.
In ajourpatroon breien, voor maat 28/29 en 30/31 
volgens breischema A en voor maat 36/37 en 38/39 
volgens breischema B breien en het pg 4x per t breien.
Voor het beendeel 1x de 1e tot 8e t breien, dan de 
9e tot 26e t 2x/2x/3x/3x breien = 10,5/10,5/15/15 cm.
Dan nog 8 t in de volgende indeling breien: bij de 
30/30/34/34 s van de 1e en 4e nld tricotsteek en bij 
de 30/30/34/34 s van de 2e en 3e nld in ajourpatroon 
verder breien. Tegelijkertijd in de 1e t alleen bij de 
1e en 4e nld steeds 2 s minderen. Hiervoor per nld 
6/6/7/7 s recht breien, 2 s recht samenbreien, 2 s recht 
overgehaald samenbreien, 5/5/6/6 s recht breien = 
13/13/15/15 s op de 1e en der 4e nld = 56/56/64/64 s.
Dan de boemeranghiel volgens de ‘cursus sokken 
breien - Regia 4-fädig‘ in heeng en terugg nld bij de 
26/26/30/30 s van de 1e en 4e nld breien.
Dan bij alle s het voetdeel in t verder breien, daarbij bij 
de 26/26/30/30 s van de 1e en 4e nld tricotsteek en bij 
de 30/30/34/34 s van de 2e en 3e nld in ajourpatroon 
breien. 
Na 14/15,5/18,5/20 cm voor het voetdeel 1 t recht over 
alle s breien, daarbij bij de 2e en 3e nld steeds 2 s net 
als bij de 1e en 4e nld minderen = 52/52/60/60 s.
Dan de punt met bandjes volgens de ‘cursus sokken 
breien -Regia 4-fädig‘ in tricotsteek breien.
Beide sokken hetzelfde breien.

TIP
Als de sokken er hetzelfde uit moeten zien, erop 
letten dat je met hetzelfde kleurgedeelte van het 
garen begint. 

De ‘cursus sokken breien -Regia 4-fädig‘ vind je op 
www.schachenmayr.com
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BREISCHEMA A 
MAAT 28/29 EN 30/31
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pg = 15 s

BREISCHEMA B 
MAAT 36/37 EN 38/39
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pg = 17 s

UITLEG TEKENTJES
 = 1 rechte s
 = 1 av s
 =  1 omslag
 =  2 s recht samenbreien
 =  2 s overgehaald samenbreien
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AFKORTINGEN
av  = averecht
heeng  = heengaande
nld = naald
pg = patroongedeelte 
s  = steek (steken)
t  = toer (en)
terugg   = teruggaand


