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MAAT
36/37 38/39 40/41 42/43
De gegevens voor alle maten staan van klein naar groot
in verschillende kleuren achter elkaar, gescheiden door
streepjes. Als er slechts 1 getal staat, dan geldt dit voor alle
maten.
MATERIAAL
REGIA PREMIUM Cashmere, bolletje van 100 g
kl 00001 (weiß)
1 bolletje
breinld zonder knop 2,5 – 3,0 mm
1 kabelnld
borduurnaald
BASISTECHNIEKEN
Boordpatroon:
1 s recht, 1 s av afw br.
Tricotsteek:
In heeng en terugg nld: heeng nld recht, terugg nld av.
In toeren: alle s recht breien.
Kabelpatroon: aantal steken deelbaar door 16:
Volgens breischema br. De getallen rechtsbuiten geven de
oneven toeren aan. In de even toeren de s breien, zoals
ze zich voordoen resp. volgens de uitleg van de tekentjes
breien. In de breedte het pg van 16 s steeds herh.
In de hoogte de 1e - 40e nld 2x uitvoeren.

INSTRUCTIES
60/60/64/64 s opzetten, de s over 4 nld verdelen en in het
rond sluiten (= 15/15/16/16 s per nld) en voor de boord 2
cm in boordpatroon breien, daarbij in de laatste t van de
boord bij elke nld 1/1/0/0 s gedraaid bij het dwarsdraadje
meerderen = 64 s.
Dan voor het beendeel in kabelpatroon verder br. Na 15 cm
= 80 t vanaf het begin van het kabelpatroon in tricotsteek
verder br, daarbij in de 1e t bij elke nld 1x 2/2/0/0 s samenbreien = 60/60/64/64 s.
Na de eerste t in tricotsteek over de in totaal 30/30/32/32
s van de 1e en 4e nld de boemeranghiel volgens de cursus
’Sokken met boemeranghiel zelf breien’ uitvoeren. Indeling
van de steken bij een boemeranghiel: 10/10/10 10/10/10
10/12/10 10/12/10 s. Als de boemeranghiel klaar is over alle
s in tricotsteek verder br.
Na 18,5/20/21/22 cm voor het voetdeel de punt met bandjes volgens de workshop uitvoeren 'Sokken met boemeranghiel zelf breien'. De minderingen voor de punt met
bandjes na de 1e t met minderingen als volgt herhalen:
1x in de volgende 4e t, 2x in elke volgende 3e t, 3x in elke
2e t en 6/6/7/7x in elke t.
AFWERKING
De resterende 8 s met de draad bijeentrekken.
Draad instoppen.
De 2e sok hetzelfde br.

PROEFLAPJE
Tricotsteek met nld 2,5 – 3,0 mm:
30 s en 42 nld/t = 10 x 10 cm.
Kabelpatroon met nld 2,5 – 3,0 mm:
32 s en 53 nld/t = 10 x 10 cm.
Als de afmetingen van het proeflapje niet kloppen, met dikkere of dunnere breinld br.

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze
beschrijving op onze website.
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= in de oneven t 1 s met 1 omslag av
afhalen, in de even t de s met
erboven liggende omslag recht
samenbr

= 7 s naar links kruisen (= 4 s op een
kabelnld vóór het werk leggen, de
volgende 3 s recht br, dan de 4 s van
de kabelnld recht breien)

AFKORTINGEN
heeng = heengaand
av
= averecht
s
= steek (steken)
nld
= naald(en)
t
= toer(en)
re
= rechts
terugg = teruggaand

Een uitgebreide cursus ’Techniek van het
breien van sokken’ vind je op schachenmayr.com
en regia.de onder model nr. R0333,
de maattabellen van REGIA onder tips & trucjes.

Tip:

Onze patronen staan ook op Ravelry. Je vindt ze daar
het beste onder het modelnummer. Wij vinden het ﬁjn,
als projecten met onze modellen verlinkt worden, zodat
ze voor alle Ravelers een bron van inspiratie kunnen zijn.
#regiadesign

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze
instructies op onze website.
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