WOL! in Haarlem

Hilda’s winnende sokken!

Nodig:
•
•
•
•

1 bol Schoppel Wolle
Admiral
2.25 mm breinaalden
2.25 mm kabelnaald
stopnaald

Afkortingen
2 st. kruisen= rechternnld in de
voorste lus van de 2e st steken en
recht breien, laat wel op de naald
staan, steek nu in de eerste steek
en brei recht
2tez.= 2 steken tezamen breien
afh= afhalen (zonder te breien)
av= averecht
o= omslag
r= recht
overh= 1 steek afhalen, 1 recht
afgehaalde steek overhalen
kabel over rechts; 2 st. op
kabelnaald achter het werk
houden, 2 st. recht breien en
daarna 2 st. recht van de
kabelnaald breien
kabel over links; 2 st. op
kabelnaald voor het werk houden,
brei 2 st. recht, daarna 2 recht van
kabelnaald.
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WOL! in Haarlem

Opzet
Zet 64 steken op en brei 15 toeren in boordsteek (1 r, 1 av).
Brei nu 16 st recht en meerder 1 steek door voor en achter in de volgende steek te breien, 15 st.
recht. Brei de ronde recht uit.
Ronde 1: 1 av, 2r, 2 av, 4r, 2av, 3r, 2tez., o, 1r, o, 1 overh., 3r, 2 av, 4r, 2av, 2r, 1 av. Brei rest ronde
recht uit
Ronde 2 en alle even rondes: steken breien zoals ze zich voordoen.
ronde 3: 1 av, 2 st. kruisen, 2 av, 4r, 2av, 2r, 2 tez. , o, 3r, o, 1 overh, 2r, 2 av, 4r, 2 av, 2 st. kruisen, 1
av. Brei de ronde recht uit.
Ronde 5: 1av, 2 st kruisen, 2av, 4r, 2av, 1r, 2tez, o, 5r, o, 2overh, 1r, 2av, 4r, 2av, 2st. kruisen, 1 av.
Ronde recht uitbreien.
Ronde 7: 1av, 2st. kruisen, 2av, kabel over rechts, 2 av, 2 tez. o, 7r, o, 1 overh, 2 av, kabel over links, 2
av, 2st. kruisen, 1 av. Ronde recht uitbreien.
Herhaal ronde 1-8 tot gewenste beenhoogte. Noteer je laatste naald.

Hiel
De hiel wordt gebreid over de laatste 32 st. Laat de rest rusten.
Nld 1; recht
Nld 2; averecht
Herhaal deze 2 nld. 16 maal (dus 32 naalden lang)
Kleine hiel
Brei 20 steken r, 1 overh, 1r, keer het werk
1 afh, 9 av, 2 steken av. tezamen., 1av, keer het werk
1 afh, 10 r, 1 overh, 1r, keer het werk
1 afh, 11 av, 2 st. av. tezamen, 1 av, keer het
werk.
Herhaal deze 2 nld. net zolang tot je zijsteken zijn opgebreid (20 steken)

Spie
Brei de st. van de hiel recht, neem langs de zijkant 16 steken op, nu zijn we weer bij de voorkant.
Tussen de zij- en de voorkant kun je een extra steek opnemen om een gaatje te voorkomen. Brei voet
in patroon. Volgende zijkant: neem weer 1 st. tussen voor- en zijkant op en 16 steken van de zijkant
en brei de hielsteken. Dit zijn 52 steken. Het beginpunt is de bovenvoet.

Nld. 1: Brei 33 st. in patroon. Brei 1r, 1 overh., brei recht tot op 3 st. na, 2 tezamen.
Nld. 2: Brei 33 st. in patroon en brei de hiel recht.

Herhaal deze 2 nld. tot er 32 st. voor de ondervoet zijn. Brei door tot de gewenste voetlengte
(ongeveer 20 cm.)

Teen
Minder in patroon nld 1 steek, ondervoet gewoon recht
Naald 1:1r, 1 overh, brei door tot 3 st. voor eind, 2 tezamen, 1r.
Naald 2: Volgende naald net zo breien. Brei 1 ronde recht
Naald 3; brei 1 ronde recht.
Herhaal nld 2 en 3 tot er 36 steken over zijn. Brei daarna alleen nld 2 tot je nog 16 st. over hebt.
Maas de teen dicht.

Brei sok 2
Veel breiplezier!!

