Sokkenwoldeken

Een patroon van Wol met Verve dat deels gebaseerd is op het gratis te verkrijgen patroon
‘Sock Yarn Blanket’
van Shelly Kang (http://www.shellykang.com/all-about-the-blankie)
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Over de sokkenwoldeken...
Het patroon dat hier wordt beschreven is niet door mij ontworpen en slechts op een aantal
punten aangepast naar eigen wens. Ik brei al enkele jaren aan deze deken met restjes van
de sokkenwol die ik overhoud van allerlei projecten. Velen doen dat met mij want er zijn er
een groot aantal te zien op Ravelry (http://www.ravelry.com/patterns/library/sock-yarnblanket). Het wordt een heel persoonlijke deken, een deken die een overzicht laat zien van
wat er zoal gebreid is in de afgelopen jaren doordat ik vooral garens gebruik die
overgebleven zijn van mijn eigen projecten. Het is natuurlijk ook heel leuk om nog meer
variatie aan te brengen door restjes te ruilen met andere sokkenbreisters. Om te tonen wat je
zoal met je restjes kan doen, heb ik de deken (het strookje dat ooit een deken moet worden!)
vaak bij me op beurzen en markten en automatisch volgt dan de vraag of ik een patroon heb
of kort even uit kan leggen hoe het moet. Dat kan en doe ik ook maar voor al die mensen die
het even rustig willen nalezen en liever niet werken met een engelstalig patroon dus deze
aangepaste versie.

Handwerkbeurs Zwolle, februari 2014

Wat heb ik nodig?




Iedere wolsoort van uw keuze volstaat. Het voorbeeld is echter gebreid met 4-draads
sokkenwol en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle gebruikte wol nagenoeg
dezelfde dikte heeft. De hoeveelheid benodigde wol is geheel afhankelijk van de
grootte van de deken. Ter info; uit 1 streng sokkenwol van 100 gram kunnen ongeveer
20 vierkantjes gebreid worden met als basis 51 steken.
Breinaalden passend bij de dikte van de wol, voor het voorbeeld is een rondbreinaald
van 2.5 mm gebruikt (80cm lang) maar uiteraard kunt u ook naalden met of zonder
knop gebruiken.

Instructies


Alle toeren worden recht gebreid, het minderen over de 3 middelste steken doet u
echter altijd in de toer aan de goede kant.
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De eerste steek van iedere toer wordt altijd averecht afgehaald (met draad aan de
voorzijde) en daarna breit u met de draad aan de achterzijde weer recht de hele toer
uit. Hierdoor liggen de steken mooi op de zijkant en kunt u later weer makkelijk het
juiste aantal steken oppakken voor de basis van volgende blokjes.
U minder altijd over de middelste 3 steken van de naald aan de goede kant
(voorzijde)
De blokjes worden aan elkaar gebreid en u hoeft dus niet later al die blokjes aan
elkaar te naaien of te haken. De gebruikte methode is heel eenvoudig en geeft het
mooiste resultaat.

Zet 51 steken op met naald 2.5mm (iedere andere hoeveelheid is prima, zorg er echter altijd
voor dat u een oneven aantal opzet).
Toer 1: haal de eerste steek averecht af en brei de toer verder recht.
Toer 2: haal de eerste steek averecht af, brei vervolgens 23 steken recht, brei een mindering
over de middelste 3 steken als volgt; haal de volgende 2 steken samen recht af, brei de 3e
steek recht en haal vervolgens de 2 afgehaalde steken over de 3e steek, brei de rest van de
toer (24 steken) recht.
Deze 2 toeren blijft u herhalen tot er uiteindelijk nog 1 steek over is. Haal de draad door de
laatste steek en knip hem af, zorg dat er genoeg overblijft om de draden later netjes weg te
werken. Dit doet u pas als er een volgende rij blokjes bovenop gebreid is.
Brei nog minimaal 1 blokje op dezelfde manier en dan kunnen we beginnen om de blokjes
aan elkaar te breien zoals op onderstaande foto.

Als het goed is liggen er op de zijkant aan beide kanten van het blokje 25 kantsteken. Pak
een andere kleur draad en pak eerst 25 steken op van het rechter blokje (van de punt naar
beneden), beneden aangekomen pakt u 1 steek op van de punt van de rij blokjes er onder
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en als deze er nog niet zijn (bij de eerste rij) dan zet u 1 extra steek op en daarna pakt u
weer 25 steken op van het linker blokje, nu van beneden naar boven. Start vanaf dat punt
weer met het breien van de herhalingen van toer 1 en 2 zoals boven omschreven.
Dit is de basis van de deken en u kunt deze zo breed en zo lang maken als u wilt.

Afwerking
U kunt de deken op veel verschillende manieren afwerken. Sommigen haken een randje of
breien er een i-cord omheen. Zelf heb ik er voor gekozen om de driehoekige ruimtes die
rondom overblijven te vullen met een gebreide driehoek. Deze blokjes breit u volgens de
eerder gegeven beschrijving van de blokjes, echter, met 1 belangrijk verschil, de laatste 2
steken van een toer worden telkens samen gebreid. Neem de steken weer op tussen 2
blokjes, langs de zijkant van de dekens zult de de blokjes dus overdwars breien (zie foto).

Toer 1: haal de eerste steek averecht af en brei de toer verder recht, tot 2 steken voor het
einde van de toer, brei de laatste 2 steken samen.
Toer 2: haal de eerste steek averecht af, brei vervolgens recht tot 1 steek voor de middelste
steek, brei een mindering over de middelste 3 steken als volgt; haal de volgende 2 steken
samen recht af, brei de 3e steek recht en haal vervolgens de 2 steken over de 3e steek, brei
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de rest van de toer recht tot 2 steken voor het einde van de toer, brei de laatste 2 steken
samen.
Herhaal toer 1 en 2 tot u nog maar 6 steken op de naald heeft staan. De 6 steken breit u als
volgt: haal de eerste steek averecht af, maak vervolgens de mindering over de volgende 3
steken en brei daarna de 2 overgebleven steken samen. U heeft nu nog 3 steken op de
rechternaald staan. Zet de laatste steek weer even terug op de linker naald en haal
vervolgens de 1e steek over de 2e steek (zoals bij afkanten maar u breit ze nu niet), zet de 3e
steek er weer bij en haal de 2e steek over de 3e steek. Haal de draad door de laatste steek
en knip deze af. Werk de draad mooi weg in de rand zodat hij zo min mogelijk zichtbaar blijft.
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 de Sokkenwoldeken!
Sylvia Roozeboom
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