
 

 

Breiers met ervaring 

• 1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte 

steek breien. 

• 2de rij en alle volgende rijen: de steken breien 

zoals ze zich voordoen (recht boven recht en 

averecht boven averecht). 

• 1ste rij: alle steken recht breien. 

• 2de rij: alle steken averecht breien. 

• Deze 2 rijen steeds herhalen. 

 

• 1ste rij en alle volgende rijen: alle steken recht 

breien. 

 

Maat 

23/26 (27/30 - 31/34) 

 

o 2 bollen Furry petrol
o 1 bol Furry beige
o rondbreinaalden 8 mm
o stekenmarkeerders
o wolnaald
o stekenhouders  

10 x 10 cm = 10 steken x 16 rijen in 

tricotsteek



 

 

 

• Zet 20 (22-24) steken op met rondbreinaalden 8 mm en 1 draad Furry petrol. Brei 5 cm in 

boordsteek 1/1. 

• Brei verder in tricotsteek in de ronde tot een totale hoogte van 11 (12-13) cm. 

• Ga nu verder met de eerste 7 steken voor de hiel, plaats de overige 13 (15-17) steken op een 

stekenhouder. 

• Brei de 7 steken in tricotsteek heen en weer tot het stukje 6 (6-7) cm meet. 

• Neem nu de steken op die in wacht staan en neem langs de zijkant van de hiel telkens 6 (6-7) 

steken op. Je hebt nu 26 (28-31) steken op de naald staan.  

• Plaats een stekenmarkeerder in het midden aan de voorkant en een aan het midden aan de 

achterkant.  

• Brei verder in de ronde in tricotsteek. Minder na 2 cm 1 steek aan weerskanten van elke 

stekenmarkeerder, brei hiervoor telkens 2 steken samen. Je mindert 4 steken in de toer. Blijf 

minderen tot een hoogte van 5 cm vanaf de eerste mindering. 

• Zet alle steken af en naai de naad dicht langs de binnenkant.  

• Stop alle draadjes in. 

• Maak een 2de identieke sok. 

 

• Zet 8 steken op en brei 10 rijen in tricotsteek. 

• Knip de draad af en haal de draad door alle steken en trek ze samen aan.  

• Naai nu met dezelfde draad de zijkant dicht. 

• Haal de draad door de onderste steken en trek ze samen aan. 

• Zet de draad af en werk het losse eindje weg.  

• Maak voor elke sok 4 teentjes. 

 

• Neem met een breinaald 3 steken op met Furry beige, in het midden bovenaan op de teen. 

• Brei 1 rij rechte steken en zet alle steken af.  

• Herhaal dit voor elke teen. 

 

• Naai de tenen aan de sok.  

• Stop alle losse draadjes in. 


