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Design: Schachenmayr Designteam

MAAT
38/39
MATERIAAL
REGIA PREMIUM Silk, 100 g bolletje
ca. 100 g = 400 m
kleur 00051 (silberblau) 1 bolletje
1 setjevan 5 sokkennaalden zonder knop 2-3 mm
BASISTECHNIEKEN
Tricotsteek:
In toeren: elke toer recht breien;
In heeng en terugg nld: heeng nld recht, terugg nld av
Basismotief:
Aantal steken deelbaar door 4
1e t/m 4e toer: afwisselend 1 s av, 3 s recht breien.
5e toer:  1 s av, de volgende 3 s als volgt breien: eerst de
3e s van de linkernld over de 2 ervoor liggende s halen, dan
1 s recht, 1 omslag en 1 s recht breien, vanaf  steeds herhalen.
6e t/m 9e toer: breien als 1e t/m 4e toer.
In de hoogte de 1e t/m 4e toer 1x breien en dan de 5e t/m
9e toer 5x breien.

INSTRUCTIES
64 s opzetten, verdelen over 4 nld zonder knop [= 16 s per
nld] en 24 toeren in basismotief breien. Dan verder werken
in het ruitmotief volgens het breischema en na de 44e toer,
de 41e t/m 44e toer 2x breien. Dan over de s van de 2e en
3e nld blijven breien als voorheen en over de s van de 1e en
4e nld in tricotsteek verder werken, hierbij vanaf de 5e toer
de boemeranghiel breien, zoals beschreven bij ‘Sokken breien’ op www.schachenmayr.com..
Verder breien voor de voet en op 20 cm voetlengte de punt
in tricotsteek breien volgens ‘teen – werkwijze A’ bij
‘Sokken breien’ op www.schachenmayr.com.
De 2e sok hetzelfde breien.

Ruitmotief:
Volgens het breischema br. Elke toer is getekend. Het patroongedeelte (pg) van 16 s tussen de pijlen 4x breien en in
de hoogte
1x de 1e t/m 44e toer breien en dan de 41e t/m 44e toer
steeds herhalen.
PROEFLAPJE
Met nld 2-3 mm in tricotsteek:
30 s en 42 nld/toeren = 10 x 10 cm
Als het proeflapje afwijkt, de dikte van de breinaalden aanpasssen.
Maattabellen zijn te vinden op Tips & Tricks op
www.schachenmayr.com.

PREMIUM

Lees ook de gebruikersvoorwaarden
van deze instructies op onze website.
© Copyright MEZ GmbH, 2019.
MEZ GmbH · Hauptstraße 78 · D-79336 Herbolzheim, Germany · www.schachenmayr.com

2/3

4

Sokken met ruitmotief • R0013 • V.1

BREISCHEMA

AFKORTINGEN
av
= averecht
heeng nld = heengaande naald(en)
nld
= naald(en)
s
= ste(e)k(en)
terugg nld = teruggaande naald(en)

16 s

v

UITLEG TEKENTJES
= 1 s recht
= 1 s av
= 1 omslag
= 2 s recht samenbreien
= 1 s recht afhalen,1 s recht breien en de afgehaalde s overhalen
= uit 1 s 2 s breien (1 s recht en 1 s gedraaid recht)
= 2 s recht breien
= 1 s recht afhalen, 2 s recht samenbreien en de afgehaalde s overhalen
= de 3e s van de linker nld over de 2 ervoor liggende s halen,
dan 1 s recht, 1 omslag en 1 s recht breien
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