
 

 

Brei(st)ers met een beetje 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 en alle volgende rijen: alle steken recht 

breien. 

1 maat (lengte voet aan te passen aan 

jouw voet – eventueel beenhoogte 

aanpassen volgens gewenste hoogte) 

o 2 bollen Arianna H. blauw 
o 2 bollen Arianna D. roze 
o set van 5 korte dubbelpuntige 

breinaalden 6 mm van Prym 
o wolnaald van Prym 
 

• TIP: brei je de sokken in de 
beschreven lengte in één kleur, 
dan volstaan 3 bollen. 

• Brei je de sokken iets korter (2 
kleurstrepen minder), dan 
volstaat 1 bol van elke kleur. 

10 x 10 cm = 13 steken x 16 rijen met 

breinaalden 6 mm in rechte tricotsteek



 

 

• Haal de steek averecht af met de draad voor het werk. Trek nu de draad over de rechterbreinaald, 
trek deze goed aan zodat de afgehaalde steek een dubbele steek vormt en blijf de draad goed 
aantrekken terwijl je de volgende steek breit. Als je de draad niet strak genoeg aantrekt, vormt er 
zich een gaatje bij het overbreien. 

• In het terugkeren brei je de twee lussen van de dubbele steek samen, zodat ze opnieuw een 
enkele steek vormen. 

 

 

• Zet 32 steken op de 4 sokkenbreinaalden met 1 draad Arianna blauw. Verdeel de steken zo dat er 

8 steken op elke naald staan. Zorg ervoor dat de steken niet gedraaid zitten. 

• Brei 8 toeren in boordsteek 1/1 en 1 toer in rechte tricotsteek. 

• Wissel van kleur naar roze en brei 6 toeren rechte tricotsteek. Wissel om de 6 toeren nog 5 x van 

kleur.  

• Wil je langere sokken, brei dan verder tot de gewenste hoogte. 

• Meerder in de laatste toer één steek op elke breinaald door de middelste steek dubbel te breien. 

Je hebt 9 steken op elke breinaald.  

• Wissel van kleur en brei één toer. 

De hiel wordt gebreid over de helft van het volledige aantal steken, heen- en weergaand.

• De hiel wordt in 1 kleur over de helft van de steken gebreid. Verdeel de steken als volgt: 18 – 6 – 6 

– 6. De 18 steken laat je op de breinaald rusten; brei verder over de 3 x 6 steken.  

• Brei de 18 steken van de hiel in verkorte toeren, van buiten naar binnen. 

• Toer 1: maak een dubbele steek, brei de volgende 17 steken normaal, keer je werk. 

• Toer 2: maak een dubbele steek, brei de volgende 16 steken normaal, keer. 

• Volgende toeren: herhaal telkens tot je nog 6 'normale' steken hebt in het midden van de naald. 

• Brei nu één toer over alle 36 steken. De dubbele steken brei je samen als één steek. 

 

• Brei de 18 steken van de hiel in verkorte toeren, van binnen naar buiten. 

• Toer 1: brei de volgende 12 steken normaal, keer je werk.  

• Toer 2: maak een dubbele steek, brei de volgende 6 steken normaal, keer. 

• Volgende toeren: herhaal telkens tot je over de 18 steken hebt gebreid. 

• In de volgende toer brei je alle dubbele steken opnieuw als één steek. 

https://youtu.be/Gb9BucoIHHI?list=PLQscG7HORthEJucNxVyIvrVlCQHBfpM6g
https://youtu.be/Gb9BucoIHHI?list=PLQscG7HORthEJucNxVyIvrVlCQHBfpM6g
https://youtu.be/F9-8vmlHL98?list=PLQscG7HORthHYZkAh1jfTSVDpCyc86tNL
https://youtu.be/F9-8vmlHL98?list=PLQscG7HORthHYZkAh1jfTSVDpCyc86tNL


 

 

• Brei nu verder over alle 36 steken en ga verder met het streeppatroon. Verdeel de steken 

opnieuw gelijk over de breinaalden. 

• Wissel nog 4 x van kleur. Tip: stem de lengte af op jouw voetmaat. (Bij een kleinere voetmaat, het 

aantal toeren per kleur aanpassen.) 

 

 

 

• Verdeel de steken zodanig dat ze in het verlengde van de hiel staan (18/18). 

• Toer 1: aan het begin en einde van de toer de laatste steek op de ene breinaald en de eerste steek 

op de andere breinaald samen breien. Je mindert in totaal 2 steken in deze toer. 

• Toer 2: alle steken normaal breien.  

• Deze 2 toeren in totaal 3 x herhalen. 

• De volgende 7 toeren telkens de laatste en eerste steek samen breien.  

• Er blijven in totaal 16 steken over. Trek een draad door deze 16 steken en trek aan. Werk de losse 

draad aan de binnenkant stevig weg. 

 

• Brei een tweede identieke kous. 

 


