
Jingle all the Way                                Ontwerp en Copyright Jolijn Copier                              Okt. 2019 P 1 

 
 
De Kerstman heeft een heel leger aan kleine helpers. Gekleed in vrolijke kostuums helpen ze de Kerstman bij het 
maken en inpakken van prachtige geschenken. 
Nu is het erg koud op de Noordpool dus warme sokken zijn meer dan welkom, met een mooie krullende teen 
zodat ze precies passen in de elfenschoenen. 
 
Deze sok heeft een dubbel boord met puntjes, vrolijke strepen, een jojo-hiel, een grappig krullende teen en niet te 
vergeten, belletjes!! 
De hiel en de teen worden gebreid met verkorte toeren (German short rows). Ik brei de tricotsteek graag op een 
iets dunnere naald omdat ik vind dat de steken dan wat verfijnder zijn. (zie stekenverhouding)  
Maak gebruik van Jogless stripes voor een mooie overgang tussen de strepen. 
De sok is beschreven voor maat 40/41 maar is eenvoudig aan te passen naar andere maten. (zie tabel 
basisgegevens voor sokken) 
 

                          
 
Benodigdheden voor maat 40/41 (voor de grootste maat heb je meer rood nodig) 

 50 gram Regia - wit 2080 

 50 gram Regia - groen 2082 

 50 gram Regia - rood 2002 

 Sokkennaalden 2,5 mm en 2,25 mm 

 14 kleine belletjes 

 Stopnaald om draden weg te werken 

 Scherpe naald en rood garen om de belletjes vast te naaien 
 
Stekenverhouding 

Naald 2,25 mm 10x10 cm = 32 st. x 44 tr. 
 
Basis gegevens voor sokken 

maat 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 

aantal steken been en voet 56 60 60 64 64 

steken voor de hiel 28 30 30 32 32 

verdeling jojo-hiel 9/10/9 10/10/10 10/10/10 10/12/10 10/12/10 

lengte voet tot teen 18 cm 18.5 cm 20 cm 21 cm 22 cm 

 
Gebruikte steken, afkortingen en technieken 

 R = rechte steek 

 AV = averechte steek 

 tricotsteek = brei alle st. recht bij breien in het rond 

 st. = steek of steken 

 tr. = toer of toeren 

 Boordsteek 1 = *1 st. R en 1 st. AV* 

 S = slip = st. AV afhalen zonder te breien met de draad achter het werk 

 2 = 1 st. 2x breien = brei st. door voorste en vervolgens door achterste lus, is 1 st. gemeerderd 

 2rsb = 2 st. recht samenbreien 

 aab = 1 AV afhalen, volgende AV. afhalen en deze 2 st. vervolgens samenbreien 

 GK = goede kant van het werk 

 VK = verkeerde kant van het werk 

 * - * = herhaal van * tot *  

 Nld = naald 
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Jojo-hiel 
Bij een jojo-hiel brei je d.m.v. verkorte toeren de hiel. Voor deze sok is gebruikt gemaakt van ‘German short rows’. 
Bij deze techniek ontstaan ‘dubbele’ steken die nadien als 1 rechte of 1 averechte steek worden gebreid. 
(Dit is slechts 1 methode om short rows te breien, er zijn meerdere methoden.) 
De jojo-hiel met German short rows; 

In dit voorbeeld wordt de hiel gebreid over de helft van de st. van de sok = 32 st. 
De steken staan verdeeld over 4 naalden = 16 st. per naald. 
Brei de hiel over naald 1 en 4, laat de andere st. rusten op naald 2 en 3. 
Verdeel de st. op naald 1 en 4 in drieën, zie tabel, plaats eventueel markeerders.  
Voorbeeld; voor maat 40/41 = 32 st. in drieën = 10/12/10. 
De hiel wordt in 2 delen gebreid. Tussen deze 2 delen worden 2 toeren over alle steken gebreid! 

Na het breien van het eerste deel van de hiel staan er 10 dubbele st. + 6 normale st. op naald 1, en 6 normale st. 
+ 10 dubbele st. op naald 4. 
 
De dubbele steek; haal de st. AV af met de draad vóór het werk. Breng de draad over de naald naar achteren 

waarbij de afgehaalde steek een dubbele steek wordt.  
 
Eerste deel van de hiel; 
Je bent zojuist geëindigd met naald 4 van de laatste toer met wit. Brei nu verder met rood voor de hiel en brei 1 

toer over alle steken. 
Bij het eerste deel van de hiel blijven de dubbele steken op de naald tot alle dubbele st. zijn gemaakt. 
Nld 1; (GK) Brei R tot einde van de naald en keer het werk.  

(VK) Haal de 1
e
 st. AV af met de draad vóór het werk, breng de draad over de naald naar de andere 

kant (= de dubbele st.), trek de draad stevig aan. Breng de draad onder de naald door naar voren en 

brei de rest van de st. AV.  
Nld 4;  (VK) Brei de st. AV tot einde van de naald en keer het werk.  

(GK) Haal de 1
e
 st. AV af met de draad vóór het werk, breng de draad over de naald naar de andere 

kant, (= de dubbele st.) trek de draad stevig aan.  

Brei de rest van de st. R.  

* Nld 1; (GK) Brei R tot voor de dubbele st. (deze blijft op de linkernaald staan) en keer het werk. 

(VK) Maak een dubbele steek en brei rest van de st. AV. 
  Nld 4;  (VK) Brei AV tot voor de dubbele st. (deze blijft op de linkernaald staan) en keer het werk. 

              (GK) Maak een dubbele st. en brei rest van de st. R*  

Herhaal van * tot * tot er 10 dubbele st. en 6 normale st. staan op naald 1, en 6 normale st. en 10 dubbele st. op 

naald 4. ( = 10/12/10) 
Brei nu 2 toeren over alle st. daarbij in de 1

e
 toer de dubbele st. van naald 1 en 4 als 1R breien. Er staan nu 64 

gewone st. op de naalden, 16 st. op elke naald. 
Trek bij het breien van de 1

e
 toer bij de overgang van naald 1 naar 2 en van naald 3 naar 4 de draad goed aan, 

dit om gaatjes te voorkomen.  
 
Tweede deel van de hiel 
Bij het tweede deel van de hiel worden de zojuist gecreëerde dubbele st. direct in de volgende toer meegenomen 

in het werk. Houdt de gekozen indeling aan conform de tabel! (in dit voorbeeld dus 10/12/10) 
Start weer vanuit het midden van de hiel, dit is tussen naald 1 en 4. 
Nld 1;  (GK) Brei de (6) normale st. + 1R (= 7R st.) De resterende (9) st. laten staan en keer het werk.  

(VK) Maak dubbele st. en brei rest van de st. AV. 
Nld 4;  (VK) Brei de (6) normale st. + 1AV (= 7 AV st.) De resterende (9) st. laten staan en keer het werk. 

(GK) Maak dubbele st. en brei rest van de st. R. 

*Nld 1;  (GK) Brei R tot de dubbele st. brei deze als 1R, brei vervolgens nog 1R en keer het werk. 

(VK) Maak een dubbele st. en brei rest van de st. AV. 
 Nld 4;   (VK) Brei AV tot de dubbele st. brei deze als 1 AV, brei vervolgens nog  1AV en keer het werk. 

(GK) Maak een dubbele st. en brei rest van de st. R.* 

Herhaal van * tot * tot er nog 1 dubbele st. staat aan het einde van naald 1 en aan het begin van naald 4.  

Brei deze dubbele st. als 1R in de eerstvolgende toer. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op internet, (YouTube, Pinterest) vind je meer informatie  
en/of filmpjes aangaande deze technieken. 
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Jogless stripes 
Bij het breien van strepen ontstaat er een overgang die duidelijk zichtbaar is als je veranderd van kleur. Dit is 
echter eenvoudig te voorkomen. 

 
         dit wil je liever niet                               dit wel! 

Op het moment dat je een nieuwe toer met een andere kleur moet gaan breien, brei je de laatst gebreide steek op 
de rechternaald nogmaals maar nu met de nieuwe kleur! Vervolgens brei je met de nieuwe toer en brei je tot de 

laatste steek (deze is al gebreid met de nieuwe kleur). 
Met de rechternaald til je het pootje van de onderliggende steek( in de oude kleur) op en plaats dit op de 
linkernaald. Brei de steek nu nogmaals, je breit de steek dus samen met de oude en de nieuwe kleur.  
 

Op internet, (YouTube, Pinterest) vind je meer informatie en/of filmpjes aangaande deze techniek. 
 
 

Werkwijze sokken (maat 40/41) 

Boord  

de puntjes worden in heen- en teruggaande tr. recht gebreid (ribbels) met naald 2,5 mm. 
 tr. 0;  5 st. opzetten 
 tr. 1;  1R, 1 st. 2x breien, 3R = 6 st. 
 tr. 2;  S, 3R, 1 st. 2x breien, 1R = 7 st. 
 tr. 3;  1R, 1 st. 2x breien, 5R = 8 st. 
 tr. 4;  S, 5R, 1 st. 2x breien, 1R = 9 st. 
 tr. 5;  1R, 1 st. 2x breien, 7R = 10 st. 
 tr. 6;  S, 7R, 1 st. 2x breien, 1R = 11 st. 
 tr. 7;  1R, 1 st. 2x breien, 9R = 12 st. 
 tr. 8;  S, 9R, 1 st. 2x breien, 1R = 13 st. 
 tr. 9;  1R, 1 st. 2x breien, 11R = 14 st. 
 tr. 10;  S, 11R, 1 st. 2x breien, 1R = 15 st. 
 tr. 11;  1R, 1 st. 2x breien, 13R = 16 st. 
 tr. 12;  S, 12R, 2rsb, 1R = 15 st. 
 tr. 13;  1R, aab, 12R = 14 st. 
 tr. 14;  S, 10R, 2rsb, 1R = 13 st. 
 tr. 15;  1R, aab, 10R = 12 st. 
 tr. 16;  S, 8R, 2rsb, 1R = 11 st. 
 tr. 17;  1R, aab, 8R = 10 st. 
 tr. 18;  S, 6R, 2rsb, 1R = 9 st. 
 tr. 19;  1R, aab, 6R = 8 st. 
 tr. 20;  S, 4R, 2rsb, 1R = 7 st. 
 tr. 21;  1R, aab, 4R = 6 st. 
 tr. 22;  S, 2R, 2rsb, 1R = 5 st. 
 Herhaal tr. 1 t/m 22 tot er zijn  
6 puntjes zijn. 
  

 

 

       

 
   1 steek 

  

       

 
   geen steek 

 

       

 

S slip 

   

       

 

2 st. 2x breien  

       

 

2rsb 2 recht samenbreien 

       

 

aab 
2x 1 st. av afhalen en 
samenbreien 

       
 

Kant de 5 overgebleven st. af en haal de hele bol door de laatste lus. Breek de draad niet af! 
Raap langs de bovenkant 66 st. op en verdeel deze over 4 sokkennaalden en brei verder in het rond! 
Brei; 1 tr. R en vervolgens 1 tr. AV.  
Herhaal deze 2 toeren nog 2 maal. (= 3 ribbels / 6 toeren) 
Keer het werk nu binnenste buiten en brei 10 toeren in boordsteek 1. (*1R/1AV*) 
Minder in de 1

e
 toer van het boord 2 st. door de 1

e
 en 2

e
 st. recht samen te breien en dit halverwege de toer 

nogmaals te herhalen = 64 st. 
Been 

Brei na het boord verder met nld 2.25 mm in tricotsteek. 

Brei *4 tr. met wit en vervolgens 4 tr. met groen* tot er 15 strepen zijn, eindig met een witte streep. 

(Voeg strepen toe voor een langer been, eindigend met wit). 
Hiel 

Brei 1 tr. met rood en brei vervolgens de jojo-hiel, zie beschrijving jojo-hiel. 
Brei na de hiel nog 1 tr. met rood zodat er in totaal 4 tr. rood op de bovenkant van de voet zijn. 
Voet 

Brei *4 tr. met wit en 4 tr. met groen* tot de gewenste lengte, eindig met een witte streep. 

Omdat deze teen een andere constructie heeft dan een normale gebreide teen brei je de voet ietsje langer. Brei 
tot de kleine teen niet meer zichtbaar is. 
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Teen 
Voor de krul in de teen moet onderkant van de teen ‘langer’ worden 
dan de bovenkant, daarbij moet er tevens worden geminderd voor de 
teen aan zowel de onder- als de bovenkant. 
De onderkant van de teen wordt daarom ook met short rows gebreid 
zoals bij de jojo-hiel. 
Verdeel het werk in onder- en bovenkant. 
Naald 1 en 4 (= 32 st.) voor de onderkant  
en naald 2 en 3 (= 32 st.) voor de bovenkant. 
(zet het werk eventueel op 2 naalden als je dit prettiger vindt.)   
 
Brei 1 tr. met rood over alle st.  
Onder -  (GK) Brei R tot einde van de naald 1. 

* Keer het werk,  

(VK) Haal de 1
e
 st. AV af met de draad vóór het werk, breng de draad over de naald naar de andere 

kant, (= de dubbele st.) trek de draad stevig aan. Breng de draad onder de naald door naar voren en 

brei AV tot einde onderkant (einde naald 4) en keer het werk. 
(GK) Haal de 1

e
 st. AV af met de draad vóór het werk, breng de draad over de naald naar de andere 

kant van het werk, (= de dubbele st.) trek draad stevig aan.  
Brei R tot 2 st. vóór de dubbele st. op naald 1.  
Brei 2rsb en brei vervolgens de dubbele st. als 1R. 

Boven - (GK) naald 2 brei; 1R, aab, brei R tot 3 st. voor het einde de bovenkant (naald 3).  

Brei 2rsb en vervolgens nog 1R. 
Het werk niet keren maar doorbreien over de onderkant! 

Onder - (GK) Brei de dubbele st. als 1R, vervolgens aab en brei R tot einde onderkant. 

Onder- en bovenkant - (GK) Brei 1 tr. over alle st.* 
Herhaal van * tot * tot er nog 12 st. over zijn, brei vervolgens 2 tr. over alle st. i.p.v. 1 tr. 

Brei nog 1 maal de short rows en minder tot er 8 st. over zijn, brei weer 2 tr. over alle st. 
Brei nu 4 maal 2rsb = 4 st. over. Brei 1 tr. over de 4 st. en haal draad door de laatste 4 st. en breek de draad af. 
 
Gelukt? Brei dan nu de 2

e
 sok 

 
 
Voor maat 34/35  

Brei 5 puntjes i.p.v. 6 puntjes en raap 55 st. op langs de rand. 
Meerder in de 1

e
 tr. van het boord naar 56 st. Voor de indeling van de jojo-hiel, zie de tabel met basisgegevens. 

Voor maat 36/37 en maat 38/39  

Minder in de 1
e
 tr. van het boord van 66 naar 60 st.  Voor de indeling van de jojo-hiel, zie de tabel met 

basisgegevens. 
 
Afwerking 

Naai het naadje aan de bovenkant van de puntjes dicht. Werk alle draden weg.  
Naai 1 belletje aan elk puntje en 1 aan de teen. 
 
 

Vrolijk Kerstfeest!! 
Jolijn. 
 
 

                 
 
 
Ontwerp, breiwerk en foto’s; Jolijn Copier. 


