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AFMETING
38/39
MATERIAAL
REGIA PREMIUM SILK, bolletje van 100 g
ca. 100 g = 400 m
kl 00032 (abrikoos) 1 bolletje
1 steje breinld zonder knop 2,5 - 3,0 mm
kabelnld
BASISTECHNIEKEN
Kleine gerstekorrel:
1 s recht, 1 s av afw br, na elke nld het patroon laten verspringen.
Boordpatroon:
aantal steken deelbaar door 7:
Volgens breischema 1 breien. Getal rechtsbuiten geven de
t aan. De indeling in de breedte en hoogte wordt in de beschrijving toegelicht.
Kabelpatroon:
aantal steken deelbaar door 7:
Volgens breischema 2 breien. Getal rechtsbuiten geven de
t aan. De indeling in de breedte en hoogte wordt in de beschrijving toegelicht.
Basispatroon:
over 31 s: kants, 2 s kleine gerstekorrel, * 4 s tricotsteek,
3 s kleine gerstekorrel, vanaf * 2x herh, eindigen met 4 s in
tricotsteek, 2 s kleine gerstekorrel, kants.
PROEFLAPJE
Tricotsteek met nld 2,5 – 3,0 mm:
30 s en 42 nld/t = 10 x 10 cm.
Als de afmetingen van het proeflapje niet kloppen, met dikkere of dunnere breinld br.
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INSTRUCTIES
63 s opzetten, de s over 4 nld verdelen en in het rond sluiten (1e nld = 21 s, 2e, 3e en 4e nld = elk 14 s) en voor de
boord 16 t in boordpatroon 1 br, daarbij voor het pg over 7
s in de breedte 9x breien. In de hoogte en de 1e en 2e t 8x
breien. Nu voor het beendeel in kabelpatroon verder breien, daarbij in de breedte voor het pg over 7 s 9x breien.
In de hoogte de 1e – 6e t 12x of tot de gewenste hoogte
(met een toer 6 eindigen) breien.
Dan het driedelige hielkapje als volgt breien: eerst voor de
hielwand in heeng en terugg nld bij de eerste 17 s van de 1e
nld en de 14 s van de 4e nld in basispatroon verder breien.
De kantsteken als knoopjesrand breien (= de eerste en
laatste s recht breien). De overige s (= de laatste 4 s van de
1e nld en de 14 s van de 2e en 3e nld) op een hulpnld leggen, daarbij deze 32 s gelijkmatig over de 2e en 3e nld verdelen. Bij de 31 s van de 1e en 4e nld 28 nld volgens het
betreffende patroon breien.
In de volgende heeng nld voor het driedelige hielkapje de
7e en 8e s van de 1e nld overgehaald samenbreien (= 1 s
recht afhalen, de volgende s recht br, dan de afgehaalde s
eroverheen halen), keren, 9 s av, 2 s av samenbreien, keren,
* 9 s recht, 2 s overgehaald samenbreien, keren, 9 s av, 2 s
av samenbreien, keren, vanaf * 8x herh.
Nu zijn alleen de s van het hielkapje (= middelste 11 s van
de hielwand) over. Dan deze 11 s recht breien, met de 1e
nld bij elke kants van de hielrand 1 s opnemen (1 s bij 2 nld
van de hiel = 14 s) en bij het dwarsdraadje tussen de 1e en
2e nld 1 s recht gedraaid meerderen, bij de 32 s van de 2e
en 3e nld (= bovenkant voet) het kabelpatroon verder breien, met de 4e nld bij het dwarsdraadje tussen de 3e en 4e
nld 1 s recht gedraaid meerderen en bij elke kants 1 s opnemen, dan de resterende s van de 4e nld recht breien = 73
s.
Op de 1e en 4e nld liggen nu in totaal 41 s. Deze extra s
voor de spie weer minderen. Hiervoor in de volgende 2e t
de tweede en derde s van de 1e nld recht samenbreien, de
2e en 3e s van de 4e nld overgehaald samenbreien. Deze
minderingen voor de spie nog 4x in elke 2e nld herh = 63
s. Na 20 cm voor het voetdeel voor de verdere verwerking
van de punt de s als volgt opnieuw indelen:
1e nld = 15 s, 2e nld = 15 s, 3e nld = 18 s, 4e nld = 15 s
Het verschillende aantal s is vanwege het kabelpatroon
noodzakelijk. Voor de 1e mindering de 15 s van de 1e nld en
6 s van de 2e nld recht breien, dan 2 s recht samenbreien,
bij de volgende 11 s het kabelpatroon verder breien, 3 s
recht breien, 2 s overgehaald samenbreien, 5 s recht breien, 2 s overgehaald samenbreien, 2 s recht breien, dan de
15 s van de 4e nld recht breien = 60 s.
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Nu nog 2 t in tricotsteek breien, daarbij bij de middelste 11
s van de 2e en 3e nld van het kabelpatroon verder breien.
Dan voor de punt van de sok de laatste beide s van de 1e
en 3e nld recht samenbreien, de eerste beide s van de 2e
en 4e nld overgehaald samenbreien. Deze minderingen 1x
in de volgende 4e t, 2x in elke 3e t, 4x in elke 2e t en 3x in
elke t herh.
AFWERKING
De resterende 16 s over 2 nld tegen elkaar leggen (= 8 s) en
in maassteek sluiten.
De 2e sok op dezelfde manier breien.

BREISCHEMA 1 BOORDJE
2e
1e
pg = 7 s

BREISCHEMA 2 BEENDEEL EN BOVENKANT
6
5
4
3
2
1
pg = 7 s

AFKORTINGEN
av
= averecht
br
= breien
s
= steek (steken)
nld
= naald(en)
kants
= kantsteek
t
= toer(en)
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UITLEG TEKENTJES
= 1 s recht

DI = 	1 s av afhalen, de draad achter het werk meenemen

= 1 s recht gedraaid
= 1 s av
= 	3 s op een kabelnld achter het werk leggen,
de volgende s recht br, dan de 3 s van de kabelnld
recht br
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