Breipatroon Greenpeace-geitenwollensok
(maat 39 of 43/44)
Met deze lekker warme sokken aan, kun je de verwarming rustig een graadje lager zetten.
Zo draag je comfortabel bij aan een groenere wereld.

Aan de slag
De sok is gebreid met een dubbele draad. Je begint bij de boord. Die is net als het been
rondgebreid. Daarna brei je eerst de bovenvoet en dan de hiel waarna je de zool rij voor rij
aan de bovenvoet vastbreit.
De afwijkende informatie voor maat 39 staat cursief tussen haakjes.

Wat heb je nodig
•

breinaalden zonder knop van 3,25 mm en 4 mm. Eventueel een rondbreinaald van 4
mm

•

Regia sokkenwol: 2 kleuren grijs en 1 kleur groen. Van elke kleur 1,5 bol van 50 gram

•

markeerringen

•

toerenteller

•

stopnaald

Moeilijkheidsgraad
•

gevorderden

Wat moet je kunnen
•

rondbreien

•

recht en averecht

•

steken opnemen

•

minderen

Wasvoorschrift
•

Was de sokken met een speciaal wolwasmiddel en laat ze plat opdrogen.

Werkwijze
•

Zet met de breinaald van 4 mm en 2 kleuren grijs 60 (48) stk op. Verdeel ze over 4
naalden (15 (12) stk per naald) en sluit de ronde. Pas op dat je de steek niet verdraait.
Plaats een steekmarkeerder aan het begin van de toer en neem die elke toer mee. Brei
met de breinaald van 3,25 mm 3 stk recht en 3 stk averecht rondom gedurende 5
toeren.

•

Om een glad vlakje in de boord te krijgen voor bijvoorbeeld een button, knoop of
borduurtje, brei de volgende toer als volgt:
1e naald zoals de stk zich voordoen
2e naald: 3stk averecht, 9 stk recht, 3 stk averecht (9 stk recht, 3 averecht).
3e en 4e naald zoals de steken zich voordoen
Herhaal dit nog 14 toeren

•

Vervolg de boord daarna gewoon in de boordsteek van 3 stk recht en 3 stk averecht
gedurende 5 toeren

•

Ga over op breipennen van 4 mm en brei het patroon zoals hieronder beschreven

Voor de rechtersok - draaiing rechtsom
•

2stk recht, 3 stk averecht, *3stk recht, 3stk averecht*, herhaal van * tot * (eindig met 1
stk recht) rondom gedurende 3 toeren

•

1stk recht, 3 stk averecht, *3stk recht, 3stk averecht*, herhaal van * tot * (eindig met 2
stk recht) rondom gedurende 3 toeren

•

3 stk averecht, 3 stk recht rondom gedurende 3 toeren

•

2 stk averecht, 3 stk recht, *3 stk averecht, 3 stk recht*, herhaal van * tot * (eindig met 1
stk averecht) rondom gedurende 3 toeren

•

1stk averecht, 3 stk recht, *3 stk averecht, 3 stk recht*, herhaal van * tot * (eindig met 2
stk averecht) rondom gedurende 3 toeren

•

3 stk recht, 3 stk averecht, *3 stk recht, 3 stk averecht*, herhaal van * tot * rondom
gedurende 3 toeren

•

Herhaal deze toeren gedurende in totaal 45 toeren (zonder de boord!)

Voor de linkersok - draaiing linksom
•

1 stk averecht, 3 stk recht, *3 stk averecht, 3 stk recht*,
herhaal van * tot * (eindig met 2 stk averecht) rondom
gedurende 3 toeren

•

2 stk averecht, 3 stk recht, *3 stk averecht, 3 stk recht*,
herhaal van * tot * (eindig met 1 stk averecht) rondom
gedurende 3 toeren

•

3 stk averecht, 3 stk recht rondom gedurende 3 toeren

•

1 stk recht, 3 stk averecht, *3 stk recht, 3 stk averecht*,
herhaal van * tot * (eindig met 2 stk recht) rondom

gedurende 3 toeren
•

2 stk recht, 3 stk averecht, *3 stk recht, 3 stk averecht*, herhaal van * tot * (eindig met 1
stk recht) rondom gedurende 3 toeren

•

3 stk recht, 3 stk averecht, *3 stk recht, 3 stk averecht*, herhaal van * tot * rondom
gedurende 3 toeren

•

Herhaal deze toeren gedurende in totaal 45 toeren (zonder de boord!)

•

Zet de stk voor de hiel apart

•

Brei de overige 30 (24) stk (voor de bovenvoet) heen en weer door in patroon
gedurende nog eens 45 toeren

Let op: Brei alle kantsteken aan de goede kant recht en aan de verkeerde kant averecht
zodat je later de kantsteek mooi kunt opnemen. Let er ook op dat het vlakje voor de button
of het borduurtje aan de buitenkant van het been zit.
•

Na de 45 toeren:
1 toer alle stk recht
1 toer alle stk averecht

Voor de teen
•

1 stk averecht afnemen met draad achter, 2 maal 1 stk recht afhalen, linkernaald van
links naar rechts voor in de stk op de rechternaald instk en samen breien (verdraaid
recht samenbreien) volgende stk recht breien tot laatste 3 stk, 2 stk recht samen breien
en laatste stk recht breien

•

1 stk averecht afnemen, alle stk averecht breien

•

Herhaal deze 2 toeren tot er nog 20 (16) stk over zijn. Ga op deze wijze verder:

•

1 stk averecht afnemen, 2 stk verdraaid recht samen breien, volgende stk recht breien
tot laatste 3 stk, 2 stk recht samen breien en laatste stk recht breien

•

1stk averecht afnemen, 2 stk averecht samen breien, alle stk averecht breien tot laatste
3 stk, dan 2 stk verdraaid averecht samen breien.(steek met je naald via achterkant door
de achterste pootjes van de steek) laatste stk averecht

•

Herhaal deze 2 toeren tot er 8 stk over zijn

•

1e stk recht afnemen 7 stk van de teen breien (plaats markeerring) vervolgens 9 (8)
kantstk aan de zijkant van de teen opnemen en recht breien (plaats markeerring)

•

Neem en brei vervolgens 24 kantstk aan de zijkant van de bovenvoet, brei de 30 hielstk
en neem weer 24 kantstk aan de andere zijkant van de bovenvoet op. Let op: brei alle
kantstk verdraaid recht om grote kieren te voorkomen. Zet alle opgenomen kantstk en
de stk van de teen op een rondbreinaald, of als je dat prettiger vindt op naalden zonder
kop

Voor de grote hiel
Brei met groen een versterkte hiel als volgt:
•

1e stk recht afnemen, 1 stk recht breien. Herhaal

•

1e stk averecht afnemen, alle stk averecht breien

•

Herhaal deze 2 toeren tot je 24 toeren hebt gebreid

Voor de kleine hiel
•

1e stk recht afnemen, 15 (12) stk recht breien, 2 stk verdraaid recht samen breien, 1stk
recht breien, keer werk

•

1stk averecht afnemen, 3 stk averecht breien, 2 stk averecht samen breien, 1 stk
averecht breien, keer werk

•

1 stk recht afnemen, brei tot 1 stk voor het gat gevormd in de vorige rij. Brei nu 2 stk
(een voor en een na het gat) verdraaid recht samen, 1 stk recht, keer werk

•

1 stk averecht afnemen, brei averecht tot een stk voor het gat, brei 2 stk averecht
samen (een voor en een na het gat) een stk averecht, keer werk

•

Brei deze 2 toeren tot je 16 stk over hebt

•

Minder nog een keer als volgt: 2 stk verdraaid recht samen breien, alle stk recht tot de
laatste 2, 2 stk recht samen breien. Nog 14 (12) stk over

Voor de spie en tevens aanhechting van de bovenvoet
•

Neem 12 kantenstk aan de zijkant van de hiel op en brei ze verdraaid recht. Neem de
laatste kantstk van de hiel recht af en brei verdraaid recht samen met de 1e kantstk van
de bovenvoet. Keer werk

•

1e stk averecht afnemen, brei de stk averecht naar de andere kant van de hielstk. Neem
weer 12 kantstk op en brei ze verdraaid averecht. Brei de laatste kantsteek averecht
samen met de laatste stk van de bovenvoet. Keer werk

•

1 stk averecht afnemen met de draad achter, 2 stk verdraaid recht samen breien. Brei
alle stk tot de laatste 3. 2 stk recht samen breien. Laatste stk verdraaid recht samen
breien met de volgende stk van de bovenvoet. Keer werk

•

1 stk averecht afnemen, alle stk averecht breien tot de laatste stk. Brei die averecht
samen met de volgende stk van de bovenvoet, keer werk

•

Herhaal deze 2 toeren tot er 30 stk van de hiel over zijn en de spie klaar is

Vervolg de zool als volgt
•

1e stk averecht afnemen met de draad achter brei tot de laatste stk en brei deze stk
verdraaid recht samen met de volgende bovenvoet stk. Keer werk

•

1e stk averecht afnemen, alle stk averecht breien tot de laatste stk. Brei die samen met
de volgende bovenvoetstk averecht samen. Keer werk

•

Herhaal deze 2 toeren tot alle bovenvoetkantstk zijn samen gebreid met de zool

Voor de onderkant van de teen
•

1e stk averecht afnemen, alle stk recht breien, laatste stk verdraaid recht samen breien
met de 1e boventeenstk, keer werk

•

1e stk averecht afnemen, alle stk averecht breien tot laatste stk, brei die averecht samen
met de boventeenstk, keer werk

•

1e stk averecht afnemen, volgende 2 stk verdraaid recht samen breien. Alle stk recht
breien tot laatste 3 stk. 2 stk recht samen breien en laatste stk verdraaid recht samen.
Keer werk

•

1e stk averecht afnemen, Alle stk averecht afnemen tot laatste stk. Brei deze averecht
samen met volgende teenstk. Keer werk

•

Herhaal deze 2 toeren tot er 20 (16) stk over zijn

•

1e stk averecht afnemen, volgende 2 stk verdraaid recht samen breien. Alle stk recht
breien tot laatste 3 stk. 2 stk recht samen breien en laatste stk verdraaid recht samen
breien. Keer werk

•

1e stk averecht afnemen, volgende 2 stk averecht samen breien. Alle stk averecht
breien tot laatste 3 stk 2 stk verdraaid averecht samen breien. Laatste stk averecht
samen breien met de volgende boventeenstk. Keer werk

•

herhaal deze 2 toeren tot er 8 stk over zijn

•

Haal de draad door de 8 stk van de bovenvoet en van de ondervoet en trek aan

•

Hecht alle draden af, werk ze weg en draag ze met plezier!
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