
 
 
 
Benodigdheden voor maat 36 t/m 43: 
100 gram 4-draads sokkenwol Opal Regenwoud Flamingo 
set van 5 sokkennaalden 2,5 mm 
stopnaald 
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Afkortingen: 
R = recht 
Av = averecht 
VK = verkeerde kant 
GK = goede kant 
AvSbr = averecht samenbreien 
RSbr = recht samenbreien 
O = omslag 
AAB = Haal de eerste steek recht af. Haal de volgende steek ook recht af, steek de linkernaald 

aan de voorkant van deze twee steken van links naar rechts in. Brei de steken recht 
samen. Dit geeft een naar links vallende mindering. 

 
 
Opzet en rolboordje: 
Zet 60 steken op en brei 1 pen recht. Verdeel dan de steken over 4 naalden.  Brei met de 4e naald  de 
eerste 2 steken van de 1ste naald averecht. Nu is het breisel tot een rondje gesloten.  
Brei de eerste ronde met de 5e naald averecht. Brei de volgende ronde recht. Zet de eerste 2 steken van 
de 1ste naald terug op de 4e naald. Brei nog 3x 1 ronde averecht/1 ronde recht. 
Nog 1 ronde averecht en meerder in deze ronde 4 steken. Totaal 64 steken. 
Er staan 16 steken op elke naald. 
 
 
Been: 
Ronde 1: recht 
Ronde 2: *3R, 2Rsbr, 3R, O* herhaal van *tot* 
Herhaal ronde 1 en 2 nog 2x 
Ronde 7: recht 
Ronde 8: *O, 3R, 2Rsbr, 3R* herhaal van *tot* 
Herhaal ronde 7 en 8 nog 2x 
Herhaal deze 12 rondes tot de gewenste hoogte, bijvoorbeeld 20 cm.  Zorg ervoor dat de laatste ronde 
een 6e of een 12e ronde is. 
 
 



І І І ► І І І 0 12 
І І І І І І І І 11 

І І І ► І І І 0 10 

І І І І І І І І 9 
І І І ► І І І 0 8 

І І І І І І І І 7 

0 І І І ► І І І 6 

І І І І І І І І 5 
0 І І І ► І І І 4 

І І І І І І І І 3 

0 І І І ► І І І 2 
І І І І І І І І 1 

 
І = R  
0 = omslag  
► = 2Rsbr 
 
 
Grote hiel (gewoon een recht lapje): 
De grote hiel bepaalt de hoogte van de hiel en wordt gebreid over de 4e en 1e naald, dus over de helft 
van het aantal steken. Het is gewoon een recht lapje met een dure naam. 
Brei de 1ste naald recht en keer daarna het werk, zodat de averechte kant (VK) naar u toe wijst. Zet de 
steken van de 1ste en 4e naald samen op één naald. Begin met een averechte toer en brei 27 toeren. 
Brei de laatste steek altijd averecht en de eerste steek altijd recht. Eindig met een averechte toer. 
 
V-vormige kleine hiel. 
De kleine hiel zorgt ervoor dat de hiel “de hoek omgaat” en uw hiel omsluit. 
Brei recht over de helft van het aantal steken +2 (hier dus 16+2=18 steken), AAB, 1R en keer. Er blijven 
11 steken ongebreid op de naald staan. 
Volgende toer (VK): 1 afhalen, 5Av, 2 AvSbr, 1Av, keer. (Ook hier 11 steken ongebreid.) 
Volgende toer (GK): 1 afhalen, 6R, AAB, 1R, keer (9 st ongebreid). 
Volgende toer (VK): 1 afhalen, 7Av, 2 AvSbr, 1Av, keer. (9 st ongebreid.) 
Volgende toer (GK): 1 afhalen, 8R, AAB, 1R, keer (7 st ongebreid). 
Volgende toer (VK): 1 afhalen, 9Av, 2 AvSbr, 1Av, keer. (5 st ongebreid.) 
Volgende toer (GK): 1 afhalen, 10R, AAB, 1R, keer (5 st ongebreid). 
Brei zo verder tot alle steken gebreid zijn. Er staan dan 18 steken op de naald. 
 
Terug naar steken op vier pennen: 
De hiel krijgt al vorm. Maar nu moeten er weer steken op 4 naalden komen en dat doet u door met de 
naald met hielsteken al  breiend steken op te nemen in elke kantsteek langs het lapje van de grote hiel. 
Dat zijn er circa 14. Om een gaatje te voorkomen neemt u tussen de grote hiel en de bovenvoet een 
extra steek op.  
Brei dan in patroon de steken van de bovenvoet (naalden 2 en 3). 
Neem met een vrije naald weer een extra steek op tussen de bovenvoet en de hiel om een gaatje te 
voorkomen. Neem dan weer langs de volgende zijkant van de grote hiel circa 14 steken op. 
Brei de helft van de kleine hiel bij deze laatste naald en ziedaar, er staan weer steken op 4 naalden! 
Alleen staan er op de 1e en 4e naald nu opeens teveel! 
 
Spie: 
Deze steken worden in de spie weer geminderd. Dat doet u in elke 2e ronde als volgt. 
Brei in de 1e naald de twee voorlaatste steken recht samen. Brei in de 4e naald de 2e en 3e steek AAB. 
Herhaal deze minderingen in elke 2e ronde tot op alle 4 naalden het oorspronkelijke aantal steken staat. 
(Voor een hoge wreef kunt u deze minderingen in elke 3e ronde doen; dat geeft wat meer ruimte.) 
 
Voet: 
Nu kunt u weer in het rond breien tot aan de teen. Brei voortdurend patroon met de twee naalden van de 
bovenvoet en recht met de twee naalden van de zool. De lengte tot aan de teen is: 
Maat 36/37 – 18,5 cm Maat 38/39 – 20 cm   
Maat 40/41 – 21 cm  Maat 42/43 – 22 cm 
 



Teen: 
Voor de teen mindert u in elke minderingronde 4 steken. Deze minderingen zitten altijd aan het eind van 
de 1e en 3e naald en aan het begin van de 2e en 4e naald.  
Minder in de 1e en 3e naald door de twee voorlaatste steken samen te breien. 
Minder in de 2e en 4e naald door de 2e en 3e steek AAB te breien. 
 
De minderingrondes worden over de hoogte van de teen als volgt verdeeld: 
Maak de eerste ronde met minderingen als de voet lang genoeg is. Je hebt nog 60 steken (15 per naald) 
Minder 1 x in de 4e ronde. Oftewel: brei 3 rondes zonder minderingen.  
Brei de volgende (4e) ronde met minderingen. Je hebt nog 56 steken (14 per naald).  
Minder 2x in elke 3e ronde. Oftewel: brei 2 rondes zonder minderingen. Brei de volgende (3e ronde) met 
minderingen (52 steken/13 per naald).  
Brei voor de 2e keer 2 rondes zonder minderingen en de volgende (3e ronde) met minderingen (48 
steken/12 per naald.) 
Minder 3x in elke 2e ronde. Oftewel: brei 1 ronde zonder minderingen. Brei de volgende (2e) ronde met 
minderingen (44 steken/11 per naald).  
Brei voor de 2e keer 1 ronde zonder minderingen en de volgende (2e) ronde met minderingen (40 
steken/10 per naald).  
Brei voor de 3e keer 1 ronde zonder minderingen en de volgende (2e) ronde met minderingen (36 
steken/9 per naald). 
Minder in elke volgende ronde. In elke ronde minder je weer 4 steken in totaal. U houdt uiteindelijk 8 
steken/2 per naald over. 
 
Als er nog 8 steken over zijn keert u de sok binnenstebuiten. Zet hiervoor de steken op 2 naalden, dat 
gaat gemakkelijker. Leg als de sok is omgekeerd de naalden tegen elkaar en brei 2 aan 2 de steken die 
nog over zijn recht en kant ze gelijk af.  
Het is even lastig om de sok om te keren en de pennen erdoor te halen maar het geeft wel het mooiste 
resultaat. U kunt ook de draad tweemaal door de steken rijgen, strak aantrekken en afhechten. 
 
Kijk voor een basis sokkenpatroon en maattabellen op de pagina Kadootjes van www.wolhalla.nl 
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