DIY – sokken breien – Tutorial

www.dreamstuff.nl
Matentabel:
schoenmaat
Opzet totaal
aantal steken
Aantal steken
grote hiel
Aantal toeren
grote hiel
Aantal steken
opnemen langs
grote hiel
Voetlengte tot
teen in cm

22/23
45

24/25
48
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51
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60
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40/41
63
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72
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N.B.: het aantal steken kan heel erg variëren afhankelijk van de woldikte, de omvang van de kuit en de breedte van de
voet. Pas het aan de persoon waarvoor je de sokken gaat maken aan.
N.B.: Omdat je met drie pennen breit is het handig als het aantal opzetsteken deelbaar door 3 is.

Het genoemde aantal steken in onderstaande beschrijving komt overeen met schoenmaat 38/39.Op
de foto’s staan andere aantallen (aangepast aan de omvang van de kuit en breedte van de voet).

Opzetten steken, rond breien.
Zet de steken op een pen op (60). Verdeel de steken over drie pennen. Met de vierde pen brei je. Om
rond te breien, brei je de eerste steek met zowel de draad van de bol als de draad aan het einde van
de opzetsteken. Hierdoor heb je voor de eerste steek een dubbele draad, hiermee zet je de ronding
vast. Bij de twee ronde, brei de eerste dubbele steek met 1 draad, zodat je weer het juiste aantal
steken hebt.
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Het boord breien
Brei 50 rondjes (naalden) in boordpatroon (1 recht, 1 averecht of als je bredere ribbels wilt 2 recht, 2
averecht). Brei daarna nog 10 naalden recht. Als je in een rondje breit hoef je de steken niet af te
wisselen, met alleen rechte steken krijg je een recht patroon.

De grote hiel
Verdeel het aantal steken door de helft, de helft van de steken op 1 pen en de andere helft verdeelt
je over twee pennen (een kwart op de ene pen en een kwart op de andere pen). (30-15-15). Met de
naald met 30 steken, brei je een vierkant lapje, door heen en weer te breien (een naald recht heen
en een naald averecht terug). Bij maat 38/39 brei je 28 naalden.

De kleine hiel
Brei de laatste toer recht (of brei verder tot de rechte toer) en brei tot de helft van het aantal steken
(bij dit voorbeeld 15). Haal een steek af (overzetten op de andere naald) en brei 1 steek, haal de
afgehaalde steek over de gebreide heen (overhaling), brei nog 1 steek. Keer om, brei 2 steken
averecht, brei twee steken samen, brei nog 1 steek. Keer om. Brei 3 recht tot het gaatje (is ontstaan
door overhaling), haal de steek na het gaatje over (op de andere naald), brei 1 steek, haal de
afgehaalde over de gebreide heen, brei nog 1 steek en keer om, brei 5 averecht. Etc. Je herhaalt dit
tot je niet meer verder kan. Je hebt dan een klein driehoekje gebreid in het rechte lapje. De laatste
toer is averecht, keer om.
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De spie
Zet alle steken van de bovenvoet op 1 naald (2 x 15 op 1 naald zetten) en verdeel de overig steken
van de hiel op twee pennen. Brei recht tot de zijkant en neem het aantal steken zoals in de tabel
vermeld staat op (hier 15) (dit doe je door aan de zijkant steeds lussen op je pen te zetten. Het
makkelijkste doe je dit door eerst de lussen op een pen te zetten (dan kan je zien dat je ze goed
verdeeld over de lap opneemt) en daarna ga je ermee breien. Brei de opgehaalde lussen. Brei de
bovenvoet. Haal aan de andere kant van de lap ook weer steken op, door lussen op een pen te zetten
(hetzelfde aantal). Brei deze steken en het laatste aantal steken van de hiel. Nu ben je geheel rond en
daarna ga je minderen.
Brei de pen en brei de laatste 2 steken samen, de bovenvoet brei je gewoon, de volgende pen begin
je met een overhaling (mindering) en vervolgens brei je de naald of. De volgende ronde brei je
gewoon, daarna ga je weer een ronde minderen. Je mindert dus om een ronde (een ronde met
mindering, een ronde zonder, een ronde met mindering, een ronde zonder, etc). Dit doe je tot je
weer het aantal steken hebt waarmee je bent begonnen. In dit voorbeeld 60. Je hebt dan aan de
zijkanten een driehoekige vorm gekregen door het minderen.
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Verdeel de steken weer over drie pennen en brei recht verder. Je breit door totdat de kleine teen
niet meer zichtbaar is. Laat de sok dus passen.

De teen
Verdeel de steken weer in 30 steken bovenvoet en 2 x 15 ondervoet (of ander aantal afhankelijk van
hoeveel steken je hebt). Brei tot de tweede naald van de ondervoet. Brei de tweede naald van de
ondervoet tot 4 steken voor het einde, brei twee steken samen (minderen) en brei nog twee steken.
De volgende pen is de bovenvoet, brei hiervan 2 steken, haal een steek over (zet op andere naald)
brei 1 steek, haal de overhaalde steek over de gebreide steek (mindering) en brei verder tot 4 steken
voor het einde. Brei twee steken samen en vervolgens nog twee steken. Verder met de ondervoet,
brei 2 steken, haal een steek over, brei 1 steek, haal de overhaalde steek over de gebreide steek
(mindering) en brei de pen verder af. Je bent nu 1 keer rond. Brei de volgende ronde gewoon. Brei de
volgende rond met de minderingen, brei de ronde daarna weer gewoon. Ga zo door tot je ongeveer
40 steken over hebt (dit is afhankelijk van het aantal waar je mee begonnen bent). Bij veertig steken
ga je iedere ronde minderen zoals hierboven beschreven. Als je aan beide zijden nog 6 steken over
hebt, dan brei je van iedere pen de middelste drie steken samen. Nu heb je nog 2 x 3 steken over.
Knip de draad lang af (ongeveer 10 a 15 centimeter) en haal de draad door de 6 steken heen.
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Afwerking
Steek de losse draad aan de teen naar de binnenkant en draai de sok binnenste buiten. Naai de draad
goed vast en werk de draad onzichtbaar weg. Knip de overgebleven draad weg. Werk de draad aan
het boord (de begindraad) onzichtbaar weg aan de binnenkant van het boord. Knip de overgebleven
draad weg

De tweede sok maak je exact hetzelfde als de eerste sok. Vergelijk steeds met de eerste sok om een
gelijk boord en voet te krijgen.

Variëren
Je kan uiteraard variëren met de steken, een kort boord van recht en averecht (van ongeveer 10 a 15
rondes) en vervolgens recht breien. Je kan ook een blokjes structuur maken door 5 recht 5 averecht
te breien voor 7 rondes en daarna over te gaan op 5 averecht en 5 recht, en dit steeds om de 7
rondes af te wisselen. Je kan bovenop de voet ook een ribbelstructuur maken met recht en averecht
steken. Variëren met kleur is uiteraard ook mogelijk, door verschillende bollen (kleuren) met elkaar
af te wisselen, zo kan je strepen of een geheel patroon realiseren. Deze beschrijving is de basis voor
vele mogelijkheden.

Maximaal de wol benutten.
Vaak wil je een zo lang mogelijk boord en dat is lastig te bepalen. Je kan hiervoor de wol wegen op
een keukenweegschaal. Je hebt 100 gram wol voor een paar sokken, ongeveer een kwart hiervan kan
je gebruiken voor het boord (dus 25 gram) brei het boord tot je 25 gram hebt opgebruikt. Let op: bij
een grote schoenmaat gaat dit niet op, want dan heb je meer wol voor de voet nodig.
Tip: Als je de sokkenwol in bolletjes van 50 gram koopt, kan je ook 3 bollen voor een paar kopen
zodat je extra lange boorden kan maken.
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