Basis sokkenpatroon

Boord
Zet het benodigde aantal steken op en verdeel deze over 4 sokkennaaldjes of over de 2
zijden van de rondbreinaald. Sluit de ring en brei ongeveer 20 toeren in boordsteek (1r, 1av
of 2r,2av).
Been
Brei verder in het gewenste patroon tot de gewenste hoogte (kijk hiervoor op het
matenoverzicht op de website van Wol met Verve of pas de hoogte aan aan het patroon)
Hiel
De hielflap of grote hiel wordt in tricotsteek gebreid over de helft van het totale aantal
steken (de 4e en 1e naald van de sokkennaaldjes of 1 zijde van de rondbreinaald). Laat de
overige steken rusten. Brei het aantal toeren dat wordt geadviseerd in het matenoverzicht
en brei telkens de eerste en laatste 2 of 3 steken recht. Aan de zijkant ontstaan er ribbeltjes
die het makkelijker maken de toeren te tellen en de steken weer op te nemen na het breien
van de kleine hiel.
V-vormige hiel
Brei recht over de helft van het aantal steken, brei vervolgens 2 steken verdraaid samen
door deze eerst af te halen (ssk = slip, slip, knit/ 2 steken stuk voor stuk af laten glijden, de
linker naald er vanaf de voorste steek in steken en dan samenbreien). Vervolgens breit u nog
1 steek en keert u het werk. U haalt de 1e steek af zonder deze te breien en breit in
averechts verder. Na de afgehaalde steek breit u de eerstvolgende steek (steek boven de 2
samengebreide steken) en vervolgens breit u 2 steken averechts samen, gevolgd door nog 1
averechtste steek waarna u uw werk weer keert. Neem weer de 1e steek van de naald
zonder deze te breien en brei verder in recht tot voor de laatste steek (dit is de steek die u in
de vorige toer heeft afgehaald zonder te breien). Brei deze samen met de volgende steek en
brei vervolgens nog 1 steek. Keer het werk en herhaal deze laatste toer (wisselend in
averechts of recht) tot u alle steken op deze manier gebreid heeft.

Spie
Als het goed is bent u geëindigd met een averechtse toer. Om de steken voor de spie in de
juiste volgorde te kunnen opnemen is het belangrijk nu eerst nog 1 toer recht te breien.
Neem na deze toer de steken langs de linkerkant van het hielflapje op. Het aantal steken
staat genoemd op het matenoverzicht en u kunt deze vrij makkelijk opnemen tussen de
eerder gevormde ribbels. Brei vervolgens de bovenzijde van de sok weer verder in het
gewenste patroon en neem daarna de steken langs de rechterzijde van het hielflapje op. Het
hielflapje en de aan beide zijden opgenomen steken vormen de ‘achterkant’ van de sok,
deze staan op 1 helft van de rondbreinaald of op naald 4 en 1 van de sokkennaaldjes. De
overige steken vormen samen de voorkant van de sok en staan op de 2 e helft van de
rondbreinaald of op naald 2 en 3 van de sokkennaaldjes.
Vanaf dit punt breit u alle toeren recht of de steken op naald 4 en 1 (achterkant) recht en de
overige steken in elk gewenst patroon. Brei na het opnemen van de steken eerst 2 toeren en
ga daarna verder met het minderen van het teveel aan steken. Dit doet u als volgt in iedere
2e of 3e toer (afhankelijk van de hoogte van de wreef): brei de 1 steek van naald 4
(achterzijde sok op rondbreinaald), brei de volgende 2 steken samen (ssk), brei de rest van
naald 4 recht, brei naald 1 recht tot er 3 steken over zijn, brei de volgende 2 steken gedraaid
samen en brei de laatste steek. Herhaal deze minderingen over naald 4 en 1 tot het
oorspronkelijke aantal steken weer op de naald staat.
Voetdeel:
Brei door in het gewenste patroon tot een voor u passende lengte (zoek deze op in het
matenoverzicht).
Teen:
De vorm van de teen ontstaat door te minderen, doe dit zoals aangegeven in het
matenoverzicht. In de 1e en 3e naald van de sokkennaaldjes mindert u door de twee
voorlaatste steken recht samen te breien, in de 2 e en 4e naald breit u de 2e en 3e steek
gedraaid samen. Voor de beide zijden van de rondbreinaald geldt dat u de 2 e en 3e steek
gedraaid samenbreit en de 2 voorlaatste steken recht samenbreit. Doe dit op beide zijden
van de rondbreinaald (voor- en achterkant). Ga zo door tot er nog ongeveer 8 steken over
zijn. De mooiste manier om de teen te sluiten is door ze dicht te mazen d.m.v. de ‘kitchener
stitch’(kijk op de website voor een link naar een filmpje waarin deze steek wordt uitgelegd).
U kunt er ook voor kiezen om de draad door de overgebleven 8 steken te halen (eventueel 2
keer) en deze af te hechten.
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