MOUCHE

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
door Sylvia Roozeboom
‘Mouche’ (frans voor vlieg) is ontworpen voor de
allereerste WMV Kwartaalselectie van 2012.
Ontworpen met uitzicht op Franse bergen en ja,
omgeven door vliegen! Als je goed kijkt zie je in het
kantpatroon dan ook de tere vleugels van een vlieg.

zeer losse, rekbare opzet. In veel gevallen is het dan
niet nodig om de boord aan te passen.

One size fits all! Het kantpatroon maakt de sok zo
rekbaar dat dat deel bruikbaar is voor alle maten. Hij
sluit mooi aan voor de kleinere maten en rekt goed mee
voor de grotere maten.

1 streng Wol met Verve Basic Sock (100gr/ 420m) 75%
scheerwol, 25% nylon.
Voor de sokken op de foto op pagina 2 is een éénmalige
kleur gebruikt met nr. 2020166, deze is speciaal geverfd
voor de ‘6 weeks of socks’ club.

(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, het kantpatroon zal hiervan afwijken.

AFKORTINGEN
gk goede kant
vk verkeerde kant

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.

bvr begin van ronde

De sok is beschreven voor 1 maat, one size fits all. De
boord (over 62 steken) kan voor sommige mensen als
iets te strak ervaren worden. In dat geval kun je er voor
kiezen de boord te breien op een grotere naald of om te
starten met het gewenste aantal steken voor de boord
en in de laatste te minderen tot je weer 62 steken op de
naald hebt. Zorg er ook altijd voor dat je start met een

3re sam 3 steken recht samenbreien

st(en) steek of steken
re recht
2re sam 2 steken recht samenbreien
2vre sam (ssk)1re afh, 1re afh,brei deze 2 steken
samen

https://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M
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3vre sam 1re afh, 1re afh, 1re afh, brei deze 3 steken
samen
av averecht
2av sam 2 steken averecht samenbreien
cdm centrale dubbele mindering: steek de rechternaald
door de eerste 2 steken samen op de linkernaald en
schuif ze samen naar de rechternaald, brei de volgende
steek re en haal de 2 afgehaalde steken samen over de
gebreide steek

https://www.youtube.com/watch?v=9oBQLjfcXrY
1/1lk 1 re op de kabelnaald voor het werk houden,
volgende steek re breien, steek van de kabelnaald
terugzetten en recht breien
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.

Been
Brei 7 herhalingen van telpatroon 1, of tot de gewenste
lengte. Voordat de hielflap gebreid kan worden moeten
de steken eerst herverdeeld worden. De laatste cdm
van toer 10 moet zowel voor boven- als ondervoet de
middensteek zijn zodat het patroon netjes in het midden
van de sok komt en is ook nodig om later mooi aan te
sluiten op het vervolg van het patroon voor de
bovenvoet. Na toer 10 heb je in totaal 62st.
Hielflap
Er staan nu 31st op de naald voor de hielflap. De hielflap
wordt echter gebreid over 30st. Minder hiervoor
éénmalig aan het begin van toer 1 van de hielflap 1
steek door de eerste 2 steken re samen te breien,
samen vormen deze de 1re waarmee toer 1 begint.
Toer 1(GK): 1re, (1sl, 1re) 14 keer, 1sl dvw, keer.
Toer 2(VK): 1re, 28av, 1sl dvw, keer.
Herhaal deze 2 rijen nog 14 keer.
Kleine hak
De kleine hak brei je met verkorte toeren heen en weer,
als volgt:
Toer 1 (GK): 17re, ssk, 1re, keer.
Toer 2 (VK): 1Sl dvw, 5av, 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 st over.
Spie
Toer 1: brei 9re, pm (BVR),maak 1 extra steek, 9re.
Pak op en brei 14 st van de rand van de hiel flap, maak
1 extra st tussen hielflap en bovenvoet, pm, brei de 31st
(volgens telpatroon 2) van de bovenvoet, pm, maak 1 st
extra tussen bovenvoet en hielflap, pak op en brei 14 st
lang de rand van de hielflap, brei 9 re. Dit is het nieuwe
begin van de ronde.
Toer 2: Sm, re tot 2 st voor m, 2re sam, sm, volg
telpatroon 2, tot m (bovenvoet), sm, ssk, re tot m(BVR).
Toer 3: Sm, re tot m, sm, volg telpatroon 2, sm, re tot
BVR.

INSTRUCTIES
Boord
Zet 62st op met naald 2.5mm. Gebruik een losse opzet
methode naar keuze. Sluit tot een ring en let op dat er
geen draai in komt.
Toer 1 t/m 12: brei in boordsteek (1re, 1av) en herhaal
dit tot het eind van de toer.

Herhaal toer 2 en 3 tot er 31 st over zijn voor de zool.
Je hebt nu in totaal 62 st.
Voet
Brei nu verder in tricot steek (ondervoet) en volgens
patroon 2 voor de bovenvoet tot de voet 5,5 cm korter
is dan de gewenste lengte. Zorg wel dat je altijd eindigt
met toer 1 of 10 van het telpatroon om weer op 62
steken uit te komen.
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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. Breek de draad en brei weer
verder met alleen de basiskleur
Herhaal ronde 1 en 2 tot er 34 st totaal over zijn.
Herhaal nu alleen ronde 1 tot er 18 st over blijven. (elke
toer minderen)
Brei 5re, 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
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Telpatroon 1

Telpatroon 2
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