
 
 

Dwarsgebreide sok  (maat 38/39) 
Op de foto gebreid met Opal Dromenvanger 

 
 
Afkortingen 
Ribbel : brei elke toer recht 
Tricot : recht op goede en 
averecht op de verkeerde kant 
Gerst : Toer 1: * 1R, 1AV* , 
herhaal. Toer 2:  *1AV, 1R*, 
herhaal. Herhaal deze 2 toeren. 
 
Meerdering: 
Steek de  rechternaald van voor 
naar achter onder het dwarslusje 
tussen de twee steken van de 
vorige toer. Zet deze steek op de 
linkernaald en brei deze recht of 
averecht, al naar gelang waar u 
bent in het patroon. 
 
MATERIAAL:  
100g 4-ply Opal garen 
2 breinaalden  2-2,5 mm. 
1 stel sokkennaalden  2-2,5 mm. 
 
STEEKVERHOUDING 
29 st and 42 toeren is 10x10  cm  
in tricotsteek. 
 
BESCHRIJVING: 
  
Zet 140 steken op en brei als 
volgt: 
Pen 1: 30 st. r/ 40 st. av./ 28 st. 
gerstekorrel / 42 st. av. 
Pen 2: 42 st. r/ 28 st. 
gerstekorrel/ 70 st. r 
Herhaal deze pennen  totdat er 7 
pennen gebreid zijn. 
 
Hiel/hak 
Voor de hiel/hak als volgt 
minderen in elke 2e pen: 
De laatste en voorlaatste st. voor 
het midden van het gerstekorrel 
patroon recht samenbreien,  
zo ook de 1e en 2e st. na het 
midden verdraaid recht 
samenbreien. 

Deze mindering herhalen totdat er 
nog 14 st. gerstekorrel over zijn. 
(Hierbij kun je er voor kiezen om 
de 2 middelste steken tricot te 
breien i.p.v gerstekorrel) 
Na 21 pennen vanaf het begin, 48 
pennen (12 cm) in tricosteek 
verder breien waarbij de bovenste 
30 st. in ribbel (dit is nl. de boord). 
 
Voor het 2e deel van de hiel/hak 
als volgt meerderen in elke 2e pen: 
Brei 42 st. r/ 14 st. gerstekorrel 
daarbij de middelste 2 st. recht 
breien; voor en na deze 2 st. 1 st. 
meerderen. Bij de teruggaande 
pen de 2 middelste st. in tricot 
breien; brei de pen verder uit. 
Deze meerdering herhalen totdat 
er weer 28 st. gerstekorrel op de 
pen staan.  
Totaal aantal st. is nu weer 140. 
Hierna nog 8 pennen breien zoals 
pen 1 en 2. 
Kant de st. niet af. 
Sluit de achternaad. 
 
Teen 
 
Voor de teen 64 st. onderaan 
verdeeld opnemen (16 st. per 
pen). Brei 1 pen recht. 
 
Minder daarna als volgt: 
Minder in de 1e en de 3e naald 
door de twee voorlaatste steken 
samen te breien.  
Minder in de 2e en 4e naald door 
de tweede steek af te halen, de 
derde steek te breien en de 
afgehaalde steek over te halen 
 
1 mindering in de eerstvolgende 
ronde,  
daarna 1x in de 4e ronde;  
dan 2x minderen in elke 3e ronde;  

dan 3x minderen in elke 2e 
ronde;  
dan 7x minderen in elke ronde. 
Er blijven in totaal 8 st. over. 
Deze kun je afkanten of een 
draad doorhalen. 
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