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HELIX            

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
door Sylvia Roozeboom 
 
 
Helix betekent o.a. schroef, spiraal en slakkenhuis. 
Door telkens de slipsteek te laten verspringen ontstaat 
er vanzelf een spiraalvorm in het breiwerk. Het patroon 
is heel eenvoudig maar geeft wel een heel leuk effect. 
Voor deze steek is gekozen om het gespikkelde garen  
mooi uit te laten komen maar deze steek is erg leuk om 
te gebruiken in een combinatie van 1 hoofdkleur met 
diverse restjes. Wissel hierbij na elke toer met de 
hoofdkleur naar een andere contractkleur. Op deze 
manier is dit patroon een ideale stash buster! 

 

   
small (S), medium (M), large (L) en extra-large (XL) 
voetomvang: 22 (23, 24, 25)cm. 
 

 
basiskleur: 60-70 gram ongeverfde Wol met Verve 
Basic Sock (100gr/ 420m) 75% scheerwol,  25% nylon  

contrastkleur: 15-20 gram  Wol met Verve Basic Sock  

 
(rondbrei)naalden maat 2.5mm of de maat die de juiste 
steekverhouding geeft. 
 

 
maasnaald 
steekmarkeerders 
 

 
30 steken en 43 toeren is 10cm in tricot steek met naald 
2.5mm 
 
 
PATROON NOTITIES 
De sokken worden gebreid van boord tot teen, met een 
hielflap en een spie. Je kunt de sokken breien op een 
korte rondbreinaald, een lange rondbreinaald met 
gebruik van de magic loop techniek of met 
sokkennaalden. 

De beschrijving is geschreven voor maat S en de 
overige maten worden tussen haakjes () aangegeven. 
Als er in de omschrijving geen haakjes staan dan geldt 
dat deel van het patroon voor alle maten. 

 
 

AFKORTINGEN 

gk goede kant 

vk verkeerde kant 

bc basiskleur 

cc contrastkleur 

bvr begin van ronde  
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st(en) steek of steken 

re recht  

2re sam 2 steken recht samenbreien  

av averechts  

2av sam  2 steken averechts samenbreien 

m  markeerder 

pm plaats markeerder 

sm schuif markeerder naar de andere naald  

dvw met draad voor het werk 

daw met draad achter het werk 

sl schuif een steek averechts naar de andere naald 
zonder te breien, doe dit met de draad achter het werk 
tenzij anders vermeld. 

ssk steek in de volgende steek alsof je deze recht gaat 
breien, schuif deze naar de rechternaald en doe dit ook 
met de volgende steek. Steek vervolgens de linkernaald 
voor in de afgehaalde steken en brei deze samen 

https://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M 

 

 
 

Patroon bovenvoet: 

Maat S+L: (2av, 2re) tot 2 steken voor het einde van de 
bovenvoet steken, 2av 

Maat M+XL: 1 av, (2re, 2av) tot 3 steken voor het einde 
van de bovenvoet steken, 2re, 1 av 

 

 

 

INSTRUCTIES 

Boord  
Zet 60 (64, 68, 72) st op met naald 2.5mm en gebruik 
hiervoor de hoofdkleur. Gebruik een losse opzet 
methode naar keuze. Sluit tot een ring en let op dat er 
geen draai in komt. 
  
Toer 1-12: brei in boordsteek (1re, 1av)  en herhaal dit 
tot het eind van de toer. 
 
Been  
Toer 13-15: met cc (3re, 1sl) tot einde toer 
Toer 16: met bc, re tot einde toer 
Toer 17-19: met cc (1sl, 3re) tot einde toer 
Toer 20: met bc re tot einde toer 
Toer 21-23: met cc 1 re, (1sl, 3re) tot 3 st voor het einde 
van de toer, 1ss, 2re 
Toer 24: met bc re tot einde toer 
Toer 25-27: met cc 2 re, (1sl, 3 re) tot 2 st voor het einde 
van de toer, 1ss, 1re 
Toer 28: met bc re tot einde toer 
 
Blijf toer 13 t/m 28  herhalen. De slipsteek verspringt 
hierbij telkens 1 steek naar links en daardoor ontstaat  
het spiraalpatroon. Doe dit tot het beendeel de 
gewenste hoogte bereikt heeft. De rest van de sok wordt 
gebreid met de basiskleur. 
 
 
Hielflap  
De hielflap  wordt gebreid over 30 (32, 34, 36) st. Brei 
deze op 1 naald. De resterende 30 (32, 34, 36) st staan 
op de andere naald(en) en vormen de bovenvoet.  
 
Toer 1(GK): 1re,  (1sl, 1re) 14 (15, 16, 17) keer, 1sl dvw, 
keer. 

Toer 2(VK): 1re, 28 (30, 32, 34)av, 1sl dvw, keer. 

Herhaal deze 2 rijen nog 13 (14, 15, 16) keer. 

Kleine hak  
De kleine hak brei je met verkorte toeren heen en weer, 
als volgt:  

Toer 1 (GK): 17 (17, 19, 19)re, ssk, 1re, keer.  

Toer 2 (VK): 1Sl dvw, 5 (3, 5, 3)av, 2av sam, 1av, keer.  

Er ontstaat een kleine opening tussen de gebreide st en 
de nog te breien st. 

Toer 3 (GK): 1Sl daw, recht tot 1 st voor het gat, ssk (1 
st aan elke zijde van het gat), 1re, keer.  

Toer 4 (VK): 1Sl dvw, av tot 1 st voor de opening, 2av 
sam, 1av, keer.  

Herhaal toer 3 en 4 tot alle st zijn gebreid. Eindig met 
een rij aan de verkeerde kant. Je hebt nu 18 (18, 20, 20) 
st over. 

Spie  
Toer 1:  brei 9 (9, 10, 10)re, pm (BVR), 9 (9, 10, 10)re. 
pak op en brei 14 (15, 16, 17) st van de rand van de hiel 
flap, maak 1 extra st tussen hielflap en bovenvoet, pm, 
brei de 30 (32, 34, 36)st van de bovenvoet, pm, maak 1 

https://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M
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st extra tussen bovenvoet en hielflap, pak op en brei 14 
(15, 16, 17) st lang de rand van de hielflap, brei 9 (9, 10, 
10)re. Dit is het nieuwe begin van de ronde.   
Toer 2: Sm, re tot 2 st voor m, 2re sam, sm, re tot m 
(bovenvoet), sm, ssk, re tot m(BVR).  

Toer 3: brei alle steken van de ondervoet/zool recht en 
volg het patroon voor de bovenvoet 

Herhaal toer 2 en 3 tot er 30 (32, 34, 36) st over zijn 
voor de zool, je hebt nu in totaal 60 (64, 68, 72) st.  

 

Voet 

Herhaal toer 3 van de spie tot de voet  5 (5,5; 5,5; 6) cm 
korter is dan de gewenste lengte. 

 

 
 

 

Teen  

Toer 1: sm,(re tot 3 st voor de m, 2re sam, 1re, sm, 1re, 
ssk,) herhaal 1 keer, re tot BVR.  

Toer 2: sm, alle st re 

Herhaal ronde 1 en 2 tot er 32 (32, 36, 36) st totaal over 
zijn. 

Herhaal nu alleen ronde 1 tot er 16 st over blijven. (elke 
toer minderen) 

Brei 4re, je bent nu aan de zijkant van de voet. Pas of 
meet of de sok de juiste lengte heeft. Indien tevreden 
breek de draad af met een lengte van ongeveer 30 cm. 
Sluit de teen volgens de Kitchener stitch methode of de 
methode die je wenst. 

Voorbeeld Kitchener stitch: 

https://www.youtube.com/watch?v=W7i5JwEReW0 

 

      

 

Hecht alle draadjes af. 

 

Brei de 2e sok op dezelfde manier. 

 

Succes en veel breiplezier! 

Sylvia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W7i5JwEReW0

