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Het motief van deze sok is geïnspireerd op de rijpe gerstvelden bij ons in de buurt. Het leek me wel passend bij 
het natuurgaren (70% wol/30% natuurlijk bamboe, geen chemicaliën) dat is gebruikt. 
De sok is beschreven voor circa maat 40/41 maar kan gemakkelijk worden aangepast aan andere maten.  
 
Het patroon van deze sok staat in het blad Handwerken zonder Grenzen in het Kerstnummer nr. 139, 2006 
 
Benodigdheden: 
1 bol Trekking Pro Natura van 100 gram of vergelijkbaar garen 
1 stel sokkennaalden 20 cm 2,5 mm en 1 stopnaald 
 
Motief: 
Het motief is een herhaling van steeds 7 steken en 6 rondes. 
1e ronde :1av, 6 recht. Herhaal steeds deze 7 steken tot einde ronde. 
2e ronde :1av, 1r + extra omslag, 4r, 1 r + extra omslag. Herhaal deze 7 st tot einde ronde. 
3e ronde :1av, 1 afh en omsl laten vallen, 4r, 1 afh en omsl laten vallen. Herhaal deze 7 st.  
4e en 5e ronde :1av, 1 afh, 4r, 1 afh. Herhaal deze 7 st  

6e ronde :1av, 3Lkr, 3Rkr. Herhaal steeds 7 st. tot einde ronde. 
Herhaal deze 6 rondes. 
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r  = recht 
av = averecht 
ro  = recht met extra omslag 
afh = averecht afhalen met draad achter het werk 
AARg = 1afh, 1afh, de afgehaalde st terugzetten op linkernld en recht samen breien door de achterste lussen.  
◄3Lkr = 3 links kruisen: 1e st op hulpnaald voor het werk houden, 2r, afgeh. st recht breien 
►3Rkr = 3 rechts kruisen: 2 st op hulpnaald achter het werk houden, 1r, 2 st van hulpnaald recht breien 
 
Beschrijving: 
Been: 
Zet 64 steken op en brei 10 toeren boordsteek 1r/1av. Begin dan met het patroon en minder in de 1e toer 1 steek 
zodat u 63 steken (=9x het patroon) overhoudt. 
Brei het been zo hoog als u wilt. Bij de getoonde sok is dat circa 20 cm of 12 patronen. Brei in de laatste ronde de 
1e averechte steek van de 1e pen bij de steken van de 4e pen. Keer het werk. 
Hiel: 
Brei 29 steken averecht voor de hiel. Verdeel de 34 steken voor de wreef over 2 naalden. 
Haal voor de hiel alle eerste steken af en brei alle laatste steken. 



1e toer: 1afh, av tot laatste steek, 1av. 
2e toer: 1afh, 1r, 1afh, 1r, 1afh enz. Laatste steek r. 
3e toer: 1afh, av tot laatste steek, 1 av. 
4e toer: 1afh, 1afh, 1r, 1afh, 1r enz. Laatste steek r. 
Herhaal deze 4 toeren tot er 30 toeren zijn gebreid. Eindig met een rechte toer. 
Keer de hiel als volgt: 
1afh, 16av, 2av samen breien, 1av, keer. 
1afh, 6r, AARg, 1r, keer. 
1afh, 7av, 2 av samen breien, 1av, keer. 
1afh, 8r, AARg, 1r, keer. 
1afh, 9av, 2av samen breien, 1av, keer. 
1afh, 10r, AARg, 1r, keer 
Enzovoort tot alle steken gebreid zijn. Eindig met een rechte toer. 
 
Spie: 
Neem voor de spie langs de zijkant van de hielflap 16 steken op. 
Brei de eerste patroontoer over de 34 steken van de voet op 1 naald. 
Neem langs de andere kant van de hielflap ook 16 steken op. 
Volgende ronde: 
1e naald: recht tot de laatste 3 steken, 2r samen breien, 1av. 
2e naald: 2e toer van patroon 
3e naald: 1av, AARg, pen recht uitbreien. 
Volgende ronde: 
1e naald: recht tot laatste steek, 1av 
2e naald: 2e toer van patroon 
3e naald: 1av, pen recht uitbreien. 
Herhaal deze twee rondes (brei de 2e naald verder volgens patroon) tot er op de 1e en 3e naald nog 16 steken 
over zijn. Totaal 66 steken. 
 
Voet: 
Brei tot de voet de goede lengte heeft (ongeveer 5 cm korter dan de totale lengte). Voor deze maat is dat 
ongeveer 20 cm of een penlengte lang.  
 
Teen: 
Minder voor de teen als volgt: 

• 1ste mindering: 
1e naald: recht zonder minderingen 
2e naald: 2e naald: 1r, AARg, r tot de laatste 3 st, 2r samen breien, 1r. 
3e naald: recht zonder minderingen 
Er zijn 64 steken. Verdeel deze over 3 naalden. 16-32-16 steken. 

• Minder na de 1e mindering in de 4e ronde – 1x. 
Brei na de 1e mindering nog 3 rondes zonder minderingen.  
In de volgende (4e) ronde minderen als volgt: 
1e naald: r tot de laatste 3 steken, 2r samen breien, 1r. 
2e naald: 1r, AARg, r tot de laatste 3 st, 2 r samen breien, 1r. 
3e naald: 1r, AARg, r tot einde. 
Er zijn 15-30-15 steken. 

• Minder in elke 3e ronde – 2x. 
1e keer: brei 2 rondes zonder minderingen.  
Brei in de volgende (= 3e) ronde minderingen. 14-28-14 steken. 
2e keer: brei nogmaals 2 rondes zonder minderingen.  
Brei in de volgende (=3e) ronde minderingen. 13-26-13 steken 

• Minder in elke 2e ronde – 3x. 
1e keer: brei 1 ronde zonder minderingen. 
Brei in de volgende (= 2e) ronde minderingen. 12-24-12 steken. 
2e keer: brei 1 ronde zonder minderingen.  
Brei in de volgende (=3e) ronde minderingen. 11-22-11 steken. 
3e keer: brei 1 ronde zonder minderingen.  
Brei in de volgende (=3e) ronde minderingen. 10-20-10 steken. 

• Minder in elke ronde – 8x. 
Brei in de volgende 8 rondes steeds in elke pen een mindering. 
Werk de laatste 8 steken af zoals gewenst. 
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