Gestreepte sokken met kabelboord
Design by Willemien, Mientjes breidomein

Deze sokken zijn super te breien met restjes sokken wol! Dus duik in je wol voorraad en ga op zoek
naar je restjes sokken wol. Alles is goed, zolang je het maar met pen 2,5 kan breien. Ik ga er wel een
beetje vanuit dat je al sokken kan breien.

Benodigdheden
- Sokken wol: halve bollen sokken wol, restjes sokken wol of wat je ook maar hebt. (1 basis
kleur neutraal en 1 zelf strepend garen bv. Van Opal, voor een duidelijk streep effect)
- 5 korte breipennen nr.2,5
- Kabelnaald dun
- Schaar
- Stopnaald of dunne haaknaald

Geschikt voor de maten 36 – 43

Dit patroon is eigendom van Mientjes breidomein. Het betreft hier een intellectueel eigendomsrecht en mag zonder onze toestemming
niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Boordsteek
4 recht, 2 averecht
Minderingen
Minderingen links: 2 steken samen
breien
Minderingen rechts: 1 steek rechts
afhalen, 1 steek breien, afgehaalde
steek overhalen.

Opzetten
Zet 18 steken op per naald. Dit geld voor alle maten!
Totaal staan er 72 steken op 4 naalden. Brei in de eerst toer alle steken recht. De volgende toer en
alle andere volgende toer, brei in boordsteek. ‘In de derde toer brei je kabels over 4 steken. Kruis de
kabels naar links, dus met de kabelnaald voor het werk. Brei de volgende 4 toeren weer in
boordsteek.’
Herhaal wat tussen haakjes staat nog 5 maal.
Brei nog 4 toeren in boordsteek verder. De boord is nu 5 cm.

Het been
Ga nu verder met een andere kleur restjes wol. Ik gebruik hiervoor een restje van Opal sokken wol
met een zelf strepend effect.
Wissel elke toer van kleur. Blijf de boordsteek breien. Brei door tot de gewenste lengte of in dit geval
11 cm voor het been.

De hiel
Brei met de helft van de steken. De overige steken laat je op de korte naalden staan. Brei met het zelf
strepende garen of wat jou het mooiste lijkt. Heb je niet genoeg van het zelfde restje, kun je ook een
andere kleur gebruiken! Wel zo leuk!
Brei met de 2x 18 steken op de naalden= 36 steken. Blijf in boordpatroon de hiel breien.
Voor de maten 36/37/38/39 brei de hiel 7,5 cm hoog. (28 toeren)
Voor de maten 40/41/42/43 brei de hiel 8 cm hoog. ( 30 toeren)
Wil je geen Hollandse hiel breien, brei dan je favoriete hiel!

Hiel kapje
Het hiel kapje brei je over de 36 steken van de hiel. Verdeel de steken denkbeeldig in 12/12/12
steken.
Begin met een averechte naald en brei het eerstgenoemde aantal steken. Brei dan het aantal
middensteken, maar brei de laatste steek hiervan samen met de volgende steek van de laatste groep
steken (12) Keer het werk.
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Haal de 1e steek averecht af, met de draad achter het werk. Brei 11 steken recht, waarvan je de
laatste steek recht afhaald, brei de volgende steek, en haal de afgehaalde steek over. Keer het werk.
Brei de volgende steken weer averecht, en begin met 1 steek averecht afhalen, met de draad voor
het werk. Brei de middelste 11 steken averecht waarvan de laatste steek weer word samen gebreid
met de volgende steek. (totaal 12 steken)
Brei de hiel kap tot de zijkant steken op zijn. Eindig met een rechte naald.

Spie
Neem langs de zijkanten 18 steken op. Verdeel de steken na het opnemen weer over 4 naalden. Na
de eerste toer incl. de zijkanten, weer overgaan op je basis kleur restje sokken wol of wat jouw leuk
lijkt om weer het streep patroon te creëren.

Minderingen spie
Brei om de 4 naalden de minderingen aan de zijkanten. Heb je een lagere wreef? Brei dan bv de
minderingen om de 2 naalden. Herhaal de minderingen tot er weer 18 steken op de naald staan.
Let op!
Voor de maten 36/37/38/39 heb ik langs de zijkanten 2 extra steken geminderd. Dan past de voet
wat beter.
Voor de maten 40/41/42/43 minder je niet extra.

Voet
Brei de voet na de minderingen in de
gewenste lengte. Houd rekening met
de kleurwissel in elke toer.

Voor de maten 36/37= 18,5 cm
Voor de maten 38/39= 20 cm
Voor de maten 40/41= 21 cm
Voor de maten 42/43= 22 cm

Teen
Brei de teen in de basis kleur, of welke kleur jou leuk lijkt. Je kan de sok zo gek maken als je zelf wilt,
zo kom je mooi van je restjes af..
1e toer teen: brei alle steken recht
2e toer teen: brei de eerste minderingen. (in deze toer, zoals hier boven beschreven bij de
minderingen)
Na de eerste minderingen voor de teen de mindering 1x herhalen in de 4e toer.
In de volgende 3e toer de mindering nog 2x herhalen.
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In de volgende 2e toer de mindering 3x herhalen.
In de volgende toeren (elke 1e toer) de minderingen breien
tot er op elke naald nog 2 steken staan.
Voor de maten 36/37/38/39
Op twee naalden houd je 2 extra steken over. Omdat je bij
het minderen in de spie 2 extra hebt geminderd. Houd je
op de andere twee naalden 2 extra steken over. Deze kun
je in de laatste twee toeren extra minder. Dus ipv 1 steek
minderen, minder je er twee.

Afwerking
Werk de draadjes weg met een stopnaald of met een
dunne haaknaald. Was de sokken met de hand of op de
wolwas stand in de wasmachine.

Veel plezier en succes met dit sokken patroon!

Creatieve groet,

Willemien
Mientjes breidomein

Bij vragen en/of opmerkingen mail naar: info@mientjesbreidomein.nl
#mientjes_breidomein
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