Een patroon van Sylvia Roozeboom voor Wol met Verve
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Wat heb ik nodig?





Wol met Verve – 4-draads sokkenwol, 70-100 gram, afhankelijk van de maat. Voor de
sok met 3 kleuren zijn 2 verschillende mini strengen van 20 gram gebruikt voor de
boord en het kantdeel (WMV merino sock mini) en voor de hoofdkleur 60 gram
handgeverfde sokkenwol (bijvoorbeeld basic sock, basic sock silk etc.)
Breinaalden zonder punt (of rondbreinaald vanaf 80 cm) 2.5 mm.
Eventueel steekmarkeerders

Over ‘Fiore’
Fiore is speciaal ontworpen voor de Kwartaalselectie en met Wol met Verve Carezza Sock 4draads. Dit garen is op dit moment niet meer in de collectie. U kunt hiervoor ieder
sokkengaren gebruiken met dezelfde dikte (zie boven bij ‘wat heb ik nodig’)

Maten
Fiori is beschreven in maat S/M en L. De sok is echter makkelijk aan te passen naar grotere
of kleinere maten. De sok is gebaseerd op het Wol met Verve Basispatroon
(http://www.wolmetverve.nl/data/mediablocks/Basis%20sokkenpatroon.pdf). De beschrijving
is voor maat S/M en de instructies voor maat L staan tussen haakjes aangegeven.

Instructies Fiori
Er wordt gestart met het breien van de bies langs de bovenrand, deze wordt ‘overdwars’
gebreid . Voor de meerkleurige sok gebruik je hier 1 van de mini strengen. Zet 7 steken op
met naald 2.5mm en brei 20 (22) herhalingen van het volgende patroontje:
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Na de laatste toer worden de steken
afgehecht.
Verbind vervolgens de 7 opzetsteken met
de 7 afgehechte steken. De bies vormt nu
een gesloten ring.
Er zijn nu 80 (88) toeren gebreid en dus 80
(88) kantsteken. Neem langs de recht kant
van de bies 60 (66) steken op (3 nieuwe
steken per 4 kantsteken) en verdeel deze
over de 4 naalden of over 2 zijden van de
rondbreinaald. Gebruik bij de meerkleurige
sok hiervoor het tweede mini strengetje.
Het volgende deel bestaat uit een
patroontje van 6 steken en deze wordt 10
(11) keer herhaald binnen in 1 toer. Brei
toer 1 /tm 6 van het volgende patroon in
totaal 3 keer:
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Toelichting gebruikte steken:
Purl = averecht
Knit = recht
K2tog = brei 2 steken samen
Yo = draad omslaan
Yo twice = draad 2 maal omslaan
No Stitch = hier komt geen steek
Ssk = 2 steken stuk voor stuk afhalen alsof je
ze gaat breien en vervolgens samenbreien
Slip = de volgende steek overzetten op de
rechter naald zonder deze te breien, zorg dat
de draad daarbij aan de achterzijde van het
werk is

Brei vervolgens (bij de meerkleurige sok met
de hoofdkleur) afwisselend 1 toer averecht, 1
toer recht, 1 toer averecht, 1 toer recht en nog
1 maal een toer averecht. Brei nu verder in een
eenvoudig boordpatroon (2 recht, 1 averecht)
en volg daarbij verder de aanwijzingen van het
basispatroon. Bij het voetdeel wordt alleen de
bovenzijde van de voet in het boordpatroon
gebreid, de onderzijde is geheel recht gebreid.
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Het patroon is zorgvuldig getest en beschreven. Mocht u echter toch een fout of
onduidelijkheid ontdekken, dan verzoek ik u vriendelijk dit per mail te melden aan
info@wolmetverve.nl. Ik zal dan, waar nodig, de aanpassingen verwerken in het patroon.
Veel plezier en succes bij het breien van Fiore!

Sylvia

Dit patroon is alleen voor eigen gebruik en mag op geen enkele wijze commercieel gebruikt worden anders dan door Wol met
Verve. Voor dit patroon geldt copyright. Het patroon mag op geen enkele manier verveelvoudigd worden.
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